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 ]دائما تكون اإلجابة مدعومة ابألدلة قدر اإلمكان[
 ؟ما هي أمساء هللا احلسىن [س]

َاءُ  َنُُاّللَُهَُأْسم هه،ُتَ َعاَلُُأَث مبَ تَ َهاُاَلتهُ:ُههيَُُاْلم سم َاَُوآَمنَُُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-ُُم ََمدُ َُوَرس ول هُ َُعبمد هُ َُلهُ َُوأَث مبَ تَ َهاُلهنَ فمسه ُيعُ جَُهُِبه
َُه}ُ.المم ؤممهنهيَُ َاءُ َُوّلله َْسم َنُُاْلم َاءُ ُفَ َلهُ {.ُ}اْلم سم َْسم َنُُاْلم َاءُ َُلهُ {.ُ}اْلم سم َْسم َنُُاْلم ُ{.اْلم سم

َُهُإهنَُ» َعةُ ُّلله عهيَُُتهسم َصاَهاَُمنُمُاْسم اَُوتهسم ََنةََُُدَخلََُُأحم ُ.«الموهت مرَُُوحيبُوهت مرُ َُوه وَُُاْلم
ُ

 .ابب األمساء والصفات اذكر بعض القواعد يف]س[ 
َاءَُُ-1 َرةُ ُلَيمَستُمَُوَجلََُُعزَُُاّللَُهَُأْسم ُُِبه نمَحصه َعةُهُفه عهَي،ُالت هسم أَل كَُ»َُوالتهسم مُ ُبهك ل ُهَُأسم َتأمثَ َرتُمُأَوُه...َُُْسَيمتََُُلكَُُه وَُُاسم ُُبههُهُاسم ُفه

ُ.عهنمَدكَُُالمَغيمبُهُعهلممُه
َاءُهُمهنُمُ-2 ََتهنُ ُإهَلَُُعَليمهُهُي طمَلقُ َُلَُُماَُوَجلََُُعزَُُاّللَُهَُأْسم َدهُ ُأ طملهقَُُفَإهَذاُِبه َقابهلههُهُم قم َهاُنَ قمص ا،ُأَومَهمََُُوحم ن م َُوالَضارُ ُالمَمانهع ،ُالمم عمطهيُمه

ط ،َُوالمَقابهضُ ُالَنافهع ، ،َُوالمم عهزُ ُالمَباسه َافهضُ ُالمم ذهل  ُُت طمَلقُمُلَُمُإهذُم.ُالرَافهعُ َُواْلم يُهُفه ُ.َكَذلهكَُُُإهَلُُالمَوحم
َتقهمُ :َُذلهكََُُومهنُم ََُُيمتُهُلَُمُالمم ن م لههُهُُذ و،ُإهَلُُم َضاف اُإهَلُُالمق رمآنُهُفه ُ{.انمتهَقامُ ُذ وَُعزهيزُ :ُ}تَ َعاَلَُُكَقوم

اُأَوُم رهمهَي،ُم َقَيد  لمم جم لههُهُُِبه رهمهيَُُمهنَُُإهنَُ:ُ}تَ َعاَلَُُكَقوم َتقهم ونَُُالمم جم َدةُه]{ُم ن م ُ[.22:ُالَسجم
َُُوَردَُُ-3 هُهَُعَلىَُوَجلََُُعزَُُاّلَلُ َُأطمَلَقَهاُأَف مَعالُ ُالمق رمآنُهُفه ََزاءُهَُسبهيلُهَُعَلىُنَ فمسه لُهُاْلم يَقتُمُفهيَماَُوههيََُُوالمم َقابَ َلةه،ُالمَعدم َُمدمحُ ُفهيهُهُسه

، َتقََُُأنُمََُي وزُ َُلَُُلكهنُمُوََكَمال  ُ.اءُ َأْسمَُُمنهاُتعالُلهُي شم
َادهع ونَُُالمم َنافهقهيَُُإهنَُ} يَ ه مُمُاّللَََُُنس وا{.ُ}اّلَلُ َُوَمَكرََُُوَمَكر وا{.ُ}َخادهع ه مُمَُوه وَُُاّللََُُُي  زهئ وَن،ََُنمنُ ُإهََّنَا{.ُ}فَ َنسه تَ هم ُاّلَلُ ُم سم

زهئُ  تَ هم ُ{.ِبههمُمَُيسم
َادهعُ ُتَ َعاَلُُاّللَُهَُعَلىُي طمَلقََُُأنُمََُي وزُ ُل زهئُ َُنسُ ُاكهرُ مَُُُم  تَ هم َاَُذلهكََُُوََنموُ ُم سم ُ.َعنمهُ ُاّلَلُ ُيَ تَ َعاَلُُِمه
زهئُ ُاّلَلُ :ُي  َقالُ َُوَلُ تَ هم َادهعُ َُيسم ُ.اْلمهطمََلقُهَُسبهيلُهَُعَلىَُويَ نمَسىَُوََيمك رُ َُوُي 

َياقُ َُوَلُُم تَ َعل هقُ ُبهد ونُهُأ طملهَقاُإهَذاَُوالزَارهعَُُالمَفاعهلَُ َماُالمَكَمالُهَُوصمفُهَُلىعََُُيد لُ ُسه ح ا،ُي فهيَدانُهَُفََلُُفهيهه َياقهَهاُأََماَُمدم ََيتُهُمهنَُُسه ُاْلم
َفاتُ َُفههيَُُفهيَهاُذ كهَرتُمُاَلتهُ ُ.َوتَ َوح دُ َُوَمدمحُ َُكَمالُ ُُصه
َاءُهَُدَلَلةَُُ-4 ُ.َزام اَوالمتُهَُوَتَضم ن اُم طَابَ َقةُ َُحقهيَقتهَهاَُعَلىَُحقُ ُتَ َعاَلُُاّللَُهَُأْسم

َفةُهَُوَعَلىُم طَابَ َقة ،ُمعاُالرْحةُوصفةَُوَجلََُُعزََُُذاتههُهَُعَلىُدلُ«الَرْحمَن»ُتَ َعاَلُُاْسه:ُمثال َُتَضم ن ا،ُفقطُالذاتُأوُالَرْحمَةُهُصه
ََياةُهَُوَعَلى ُ.المتهَزام اَُوَغْيمهَهاُاْلم

ُ{.اْلسنُاْلْساءُوهلل}ُللمسمىُفالسمُهللا،ُبهُويرادُيطلقُالسمُأنُاْلَيتُنطقت.ُواملسمىُالسمُ-5
مُ ُأنُالسلفُبعضُعنُوورد سم ُلُوأنهُغْيه،ُهللاُأْساءُأنُوغْيهمُاملعتزلةُلقولُورداُأْساء،ُهللُأنُِبعنُالمم َسَمىُه وَُُاله
ُ.ذلكُعنُهللاُتعالُهللا،ُذاتُهيُاْلْساءُحروفُأنُيعنونُولُاْللق،ُْساهُحىتُأْساءُلهُيكن

ُ
  "أحصاها" يف ابب أمساء هللا تعاىل؟ما معىن]س[ 
تَ َلفَُ ُُالمع َلَماءُ ُاخم ُ:َُمعمَناهاُفه

ُ.المب َخارهيُ .َُحفهَظَهاُ-1
فهيَ َهاَُحىَتُُيَ ع َدَهاُ-2 تَ وم ُ.اْلطايبُحكاه.َُيسم
طَاَقة ،ُ-3 َق ُهُالمقهَيامََُُأطَاقَُ:ُأيُاْلمه َاءُهَُهذههُهُِبه َْسم َتَضاَهاَُوالمَعَملَُُاْلم ُ.اْلطايبُحكاه.ُِبه قم
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َحاَطةُ ُ-4 َمهيعُهُاْلمه ُ.َُمَعانهيَهاُِبه
َاَُعمهلَُُ-5 ُ.ِبه
ُ.ُبهع ب ودهيَتهَهاَُوالمقهَيامُ َُمعمرهفَ ت  َهاُه وَُُوإحصائهاُحفظهاُمعنَُأنََُُوالظَاههرُ ُ•
ُ

 ما معىن اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل وصفاته؟]س[ 
ََولُ  َادُ :ُاْلم رهكهيَُُإهْلم مهية:ُالمم شم ْساءَُْلومََثناَُتسم َُهُم َضاَهاةُ ُهللاُِبه ُ(.ِبْلالقُاملخلوقُتشبيه)َُوَجلََُُعزَُُّلله
ُ ُالثَانه َادُ : ُالمم َشب هَهةُهُإهْلم َفاتُهُي َكي هف ونَُ: َفاتُهَُوي َشب هه ونَ َهاَُوَجلََُُعزَُُاّللَُهُصه َادُهُم َقابهلُ َُوه وَُُتَ َعاَل،َُلهُ ُم َضاَدةُ َُخلمقههُهُبهصه ُْلههْلم

رهكهيَُالُم ُ(.ِبملخلوقُاْلالقُتشبيه)ُم شم
َادُ :ُالثَالهثُ  َمانُهَُوه مُمُالن  َفاةُهُإهْلم ُ:قهسم

َلمَفاظَُُأَث مبَ ت واُ-1 ،ُد ونَُُاْلم يمُ َُرْحمَنُ :ُفَ َقال واُالمَمَعانه ُ.َرْحمَةُ ُبهََلَُُرحه
َاءُهُبهنَ فميُهَُصَرح واُ-2 َْسم لمَعَدمُهُتَ َعاَلُُاّللََُُاَوَصف ُوُاملعان،ُمهنََُُعَليمهُهَُتد لُ َُوَماُاْلم مََُُلُُاَلذهيُالمَمحمضُهُِبه َفةََُُوَلَُُلهُ ُاسم ُ.ُصه

َرمبَ َعةُهَُهذههُهُوَك لُ  َقمَسامُهُاْلم ه مُمَُفرهيقُ ُك لُ ُُاْلم ن م ُ.م َقابهَلهُ ُي َكف هرُ ُمه
ُ

 ما الفرق بني صفات الذات والفعل هلل تعاىل؟]س[ 
َفاتُهُ-1 ُ.اْلياةُصفةُمثل.ُِبملشيئةُتتعلقُألُوكماهلاُِبا،ُمتصفاُيزالُفَلُتعالُهللاُعنُتنفكُل:ُالَذاتُهُصه
َفاتُهُ-2 َف مَعالُهُصه ُآحاد)ُالكَلمُصفةُمثلُيفعلها،ُلُشاءُوإنُفعلهاُشاءُإنُتعالُهللاُِبشيئةُتتعلقُأنُكماهلا:ُُاْلم

ُ(.ُالكَلم
ُ

 كيف نعرف صفات هللا تعاىل؟]س[  
َاؤ هُ َُتَضَمنَ تمهُ ُماُ-1 لهَُُأْسم ،ِبه تهَقاقه عُهُالعليم،ُمنَُكالمعهلممُهُُشم ُ.ُالسميعُمنَُوالَسمم
بَ رَُُماُ-2 هُهَُعنُمُبههُهَُأخم بَ رَُُنَ فمسه َاَُوَأخم َتقََُُولَُمُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-َُرس ول هُ َُعنمهُ ُِبه نمهُ َُيشم َُوالمم َتقهيَُُالمم ؤممهنهيََُُكح ب ههُهُُاْسم اُمه

نهيَُ سه ُ.المم ؤممهنهيَُُعهَبادههُهَُعنُمُائههُهَورهضََُُوالمم حم
ُ

 اذكر معىن األمساء التالية هلل تعاىل.]س[ 
َفاتُهُاَتَصفَُ:ُالمق د وسُ  ،ُبهصه ُ.َوُم َالُ ُنَ قمصُ ُك ل ُهَُُعنُمَُوتَ َقَدسَُُالمَكَماله
لهَياَءهُ ُآَمنَُ:ُالمم ؤممهنُ  زميُهُمهنُمُأَوم ن مَيا،ُخه َُُوَوقَاه مُمُالد  َرةُهُفه خه َاوهيَةُهَُعَذابَُُاْلم ُ.اهلم
ََبارُ  َبَ ر وتُهُم طمَلقُ َُلهُ :ُاْلم ْيُ ُُك لَََُُُيمب  رُ ُ-َُوالمَعَظَمةُهُاْلم َاَُكسه ُ.ُبههُهُِمه
َتحُ ُاَلذهي:ُالمَفَتاحُ  َاَُيَشاءُ َُمنُمَُعَلىُيَ فم لههُهُمهنُمَُيَشاءُ ُِبه يمُهَُفضم ُ.ُذلكُوغْيُوعلمُمالُمنُالمَعمه

و اَُعانَةُ َوإُهُم َعافَاةُ ُبهعهَبادههُه:ُالَلطهيفُ  َسانُ َُوَفضمَل َُُوَرْحمَةُ َُوَعفم َُُومهنُمُ-َُوإهحم َرارُهُإهدمرَاكُ ُل طمفههُهَُمَعانه ُ.اْلم م ورُهَُأسم
،ُمهنَُُالمَكثهْيَُُيَ غمفهرُ :ُالَشك ورُ  َبلُ ُالَزَلله ْيََُُويَ قم ،َُصالهحُهُمهنُمُالمَيسه َعاف اُفَ ي َضاعهف هُ ُالمَعَمله ُ.َُكثهْيَةُ َُُأضم
َفهيظُ  ث مَقالُ َُعنمهُ ُيَ عمز بُ َُلُ:ُاْلم َُُذرَةُ ُمه َرمضُهُفه َُُوَلُُاْلم لهَياَءهُ َُحفهظَُُ-ُالَسَماءُهُفه ُُأَوم ن مَياُفه َرةُهُالد  خه رُ ُك ل ُهُُمهنُمَُوََنَاه مُمَُواْلم ُ.َخطهْيُ ُأَمم
كهيمُ  ُ:ُاْلَم بهْيههُهَُخلمقههُهُفه َكام اَُوَتدم كهيمُ ُ-َُوإهت مَقانُ ُإهحم َُُواْلَم ل َُُقَدرههُهوََُُشرمعههُهُفه َسانُ َُعدم ُ.َُوإهحم
لهَياَءهُ ُحي هبُ :ُالمَود ودُ  ُ.َوحي هب ونَهُ ُأَوم
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َرمضَُُيَرهثُ :ُالمَوارهثُ  َها،َُوَمنُمُاْلم عُ َُوإهلَيمهُهَُعَلي م ُ.َُوالمَمآلُ ُالمَمرمجه
يمُهُالَرْحمَنُه َانُه:ُالَرحه تَ َقانُهُاْسم هُهَُعَلىُالَرْحمَةُهُمهنَُُم شم ُ.المم َباَلَغةُهَُوجم
،ُمهنُمُم َباَلَغةُ َُأَشدُ َُوَرْحمَنُ  يم  تَ َوىُالمَعرمشُهَُعَلىُالَرْحمَنُ }ُالمَعاَمةُالَرْحمَةُهَُعَلىَُيد لُ ُفَالَرْحمَنُ َُرحه َفةُهَُعَلىُوَيد لُ ُ{.اسم ُالَذاتهَيةُهُالص ه

َةُهُتَ َعاَلُُات هَصافههُهَُحيمثُ ُمهنُم لَرْحم ُِبه
يمُ  َاَصةُهُةُهالَرْحمََُُعَلىَُيد لُ َُوالَرحه لمم ؤممهنهيَُُاْلم لمم ؤممهنهيَُُوََكانَُ}ُِبه يم اُِبه َفةُهُوَيد لُ {.َُرحه ُإهَلُُالَرْحمَةَُُإهيَصالههُهَُحيمثُ ُمهنُمُالمفهعملهَيةُهُالص ه
ُالمَمرمح ومُه
اُنَبهَيهُ َُوَوَصفَُ لمم ؤممُهَُعَليمك مُمَُحرهيصُ }ُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-ُُم ََمد  يمُ َُرؤ وفُ ُنهيَُِبه اَُقطُ َُيصهفُمَُولَُم{َُرحه ُأَنَهُ َُخلمقههُهُمهنُمَُأَحد 

ُ.َرْحمَنُ 
َلهيلُ  ،ُك ل ُهَُُعنُمَُجلَُ:ُاْلم ُ.َُوَجََللُ َُكَمالُ ُُبهك ل ُهَُواَتَصفَُُنَ قمص 
ءُ ُك لُ ُُ-:ُواْلكربُالمَكبهْيُ  َرمضُ ُفالسمواتُد ونَه ،َُشيم نَ ه مََُُوَماُفهيههنََُُوَماَُواْلم ُُابَ ي م َُُكَخرمَدَلةُ َُُكف ههُهُُفه َُلهُ ُ-ُعهَبادههُهُآَحادُهَُكف ُهُُفه

ُ.َوالمكهربمهََيءُ ُالمَعَظَمةُ 
َالهقُ  ءُهَُوالمم َقل هبُ ُالمم َقد هرُ :ُاْلم بهْيُهُلهلَشيم لَتدم ُ.وأفعاهلمُالعبادُذواتُخلقُ-َُغْيمههُإهَلُُِبه
ئُ :ُالمَبارهئُ  َعمَيانُهُالمم نمشه ُ.المو ج ودُهُإهَلُُالمَعَدمُهُمهنَُُلهْلم

ل وقَاتُهُالمم َمث هلُ :ُالمم َصو هرُ  لمَعََلَماتُهُلهلمَمخم ،َُعنُمُبَ عمض َهاُيَ َتَميَ زُ ُاَلتهُُِبه َفةُهَُعَلىُإهََياَدهُ ُي رهيدُ َُماُي  نَ ف هذُ ُاَلذهي:َُأيُهُبَ عمض  ُاَلتهُُالص ه
ُ.ُي رهيد َها

ُ.املعانُهذهُكلُُعلىُدلُأحدهاُانفردُوإذاُانيها،معُهذهُكانتُُواحدُسياقُفُاجتمعتُإذاُالثَلثةُاْلْساءُهذه
ََولُ  َلهُ ُلَيمسَُ:ُاْلم ءُ ُقَ ب م ُ.َشيم

رُ  خه ءُ ُبَ عمَدهُ ُلَيمسَُ:َُواْلم ُ.َشيم
َقهُ ُلَيمسَُ:َُوالظَاههرُ  ءُ ُفَ وم ُ.َُشيم
ءُ ُد ونَهُ ُلَيمسَُ:َُوالمَباطهنُ  ََولُ ُه وَُ.ُ}َشيم رُ ُاْلم خه رُ َُواْلم ُ{.َوالمَباطهنُ َُوالظَاهه

يعُ ُإهلَيمهُهَُيصمم دُ ُ-1:َُمدُ الصَُ ََلئهقُهُجَه ُُاْلَم ههمم،ُفه ُُإهلَيمهُهُالمَمقمص ودُ ُفَ ه وََُُحَوائهجه تَ َغاثُ ُالَرَغائهبُهُفه ُ-2.ُالمَمَصائهبُهُعهنمدَُُبههُهُالمم سم
َُُكم لَُ َفاتُهُفه نمهُ َُُيمر جُ ُلَُمُ-4.َُخلمقههُهُبَ عمدَُُالمَباقهيُ-3.ُالمَكَمالُهُصه ءُ ُمه .ُيَ َتَْلمَْلُ ُن ورُ ُ-6.َُلهُ َُجومفََُُلُُ-5.َُيطمَعمُمَُولَُمَُشيم

ُي وَلدُمَُولَُمُيَلهدُمُلَُمُ-7
لهَيائههُهَُعَلىُالمَمنُ ُبهر ههُهُ،َُومهنُمَوَعدُفهيَماُالَصادهقُ ُ-3.ُالَلطهيفُ ُ-2.َُُوفهعمَلُ َُوصمف اُ-1:ُالمبَ رُ  مُمُأَوم َُوَعَده مُمَُكَماَُُعَذابههُهُمهنُمُِبههَنمَائههه

َنةُهَُعَلى ُ.ر س لههُهُأَلمسه
عمَماهلههمُمُعهَبادههُهَُعَلىُالَشههيدُ ُ-1:ُالمم َهيممهنُ  َمهيُ ُ-2.ُِبَه َافهظُ ُالَرقهيبُ ُ-3.ُاْلم ُ.المَقاضهيُ-5.ُالمم َصد هقُ ُ-4.ُاْلم

ُُكلُُله:ُالمَعلهي رُ لاُع ل وَُُ-2ُ.تاذلاُولعُ-1:ُالمع ل و ُهَُمَعانه ءُ ُك لُ :َُُقهم رههه،ُس لمطَانُهََُتمتََُُشيم ُ.م َنازهعََُُوَلَُُلهُ ُم َغالهبََُُفََلُُقَ هم
يعُهَُعنُمُتَ َعاَلُ:ُالَشأمنُهُع ل وَُُ-3 هلَهَيتههُهُالمم َنافهَيةُهَُوالمع ي وبُهُالنَ َقائهصُهُجَه َائههُهَُور ب وبهَيتههُهُْلهه َنَُُوَأْسم َفاتههُهُاْلم سم ُ.ُالمع َلىَُوصه

ُُتَ َعاَلُ ْيُهَُوالمَوله ُهَُوالَظههْيُهُالَشرهيكُهَُعنُهَُأَحدهيَتههُهُفه ُ.َُوالَنصه
َُُوتَ َعاَلُ ْيُهُإهذمنههُهُبهد ونُهُعهنمَدهُ ُالَشفهيعُهَُعنُهَُوَجبَ ر وتههُهُوَكهربمهََيئههُهَُعَظَمتههُهُفه ُ.َُوالمم جه
َُُوتَ َعاَلُ َبةُهَُعنُهَُصَمدهيَتههُهُفه ؤُهَُوالمَوالهدُهَُوالمَوَلدُهُالَصاحه ُ.َُوالَنظهْيُهَُوالمك فم
َُُوتَ َعاَلُ َيتههُهَُحَياتههُهَُمالُهكَُُُفه َرتههُهَُوقَ ي ومه َنةُهُالمَمومتُهَُعنُهَُوق دم مُهَُوالس ه عمَياءُهَُوالتَ َعبُهَُوالنَ وم ُ.َُواْلمه
َُُوتَ َعاَلُ َلةُهَُعنُهُعهلممههُهَُكَمالُهُُفه َيانُهُالمَغفم ث مَقالُهُع ز وبُهَُوَعنُمَُوالن هسم ُُعهلممههُهَُعنُمَُذرَةُ ُمه َرمضُهُفه َُُأوُمُاْلم ُ.ُاءُهالَسمَُُفه
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َُُوتَ َعاَلُ َمتههُهَُكَمالُهُُفه كم َلمقُهَُعنُهَُوَْحمدههُهُحه َلمقُهُتَ رمكُهَُوَعنُمَُعبَ ث اُاْلم رُ ُبهََلُُس د ىُاْلم يُ َُوَلُُأَمم ُ.َجَزاءَُوَلُُبَ عمثُ َُوَلُُنَ هم
َُُوتَ َعاَلُ لههُهَُكَمالُهُُفه اَُيظملهمََُُأنُمَُعَلىَُعدم ث مَقالََُُأَحد  َمهُ َُأنُمُأَوُمَُذرَةُ ُمه ضه ئ اُيَ هم ُ.َُحَسَناتههُهُمهنُمَُشي م
َُُوتَ َعاَلُ َتقهرََُُأنُمُأَوُمُي  رمَزقََُُأوُمُي طمَعمََُُأنُمَُعنُمُغهَناهُ َُكَمالُهُُفه َُُغْيمههُهُإهَلُُيَ فم ءُ ُفه ُ.َُشيم
َُُوتَ َعاَلُ َفاتُهُفه ثهيلُهُالتَ عمطهيلُهَُعنُهَُجََللههُهَُون  ع وتُهَُكَمالههُهُُصه ُ.َُوالَتمم

 
 عن السلف يف إثبات صفة العلو والفوقية هلل تعاىل.اذكر مخسة أدلة وأثرين ]س[ 

َاء(1ُ) َنُُاَْلْسم يعُهُث  ب وتُهَُعَلىُالَداَلةُ ُاْلم سم ُُجَه ر اَُذاتُ ُالمع ل و ُهَُمَعانه َعمَلى:َُوَشأمنُ َُوقَ هم ي ُهُاْلم
ُُوالمَعله ُوالمَقاههرُهُوالظَاههرُهُوالمم تَ َعاله

ُ.َُوَغْيمهَها
سُمُالَتصمرهيحُ (2ُ) له هُهَُعَلىُتهَواءُهِبه تَ َوىُث َُ.ُ}َعرمشه ُ{ُالمَعرمشُهَُعَلىُاسم
قهَيةُهُالَتصمرهيحُ (3ُ) لمَفوم َُهُِبه مُهُفهيههمُمَُحَكممتََُُلَقدُم»{ُفَ ومقهههمُمُمهنُمَُربَ ه مُمَُُيَاف ونَُ:ُ}تَ َعاَلُُّلله ُ.«ْسواتُسبعُفوقُمهنُمُالمَملهكُهُِبه كم
َنَهُ ُالَتصمرهيحُ (4ُ) ُُتَ َعاَلُُِبه ت مُم:ُ}لَسَماءُهاُفه ن م َُُمنُمُأَأَمه فََُُأنُمُالَسَماءُهُفه َرمضَُُبهك مُ َُُيمسه ؛َُأَلُ»ُ،{اْلم َُُمنُمُأَمهيُ َُوَأنَََُُتمَمن ونه ُفه

ُُقَاَلتُمُ«اّلَلُ ُأَيمنَُ»:ُاْلاريةُوسلمُعليهُهللاُصلىُالنيبُسألُالَسَماءُه -ُاّللَُهَُرس ولُ ُأَنمتَُ:ُقَاَلتُمُ«َأنََُُمنُم»:ُقَالَُُالَسَماءُهُفه
َها»:َُقالَُُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى َنةُ ُفَإهنَ َهاَُأعمتهقم ُ.ُ«م ؤممه

رهيحُ (5ُ) تهَصاصُهُالَتصم خم َياءُهُبَ عمضُهُِبه َشم َنَ َهاُاْلم ربه ونََُُلَُُرب هكَُُعهنمدَُُاَلذهينَُُإهنَُ:ُ}عهنمَدهُ ُِبه َتكم ُُابمنُهَُرب ُه}ُ،{عهَباَدتههُهَُعنُمَُيسم ُله
ت اُعهنمَدكَُ ُُبَ ي م ََنةُهُفه هُهُفَ ومقَُُعهنمَدهُ َُكَتبَُ»ُ،{اْلم َُُسبَ َقتُمَُرْحمَتهُُإهنََُُعرمشه ُ.«َغَضيبه

ُ:أَن مَواعُ َُوه وَُُإهلَيمهُهَُوالمع ر وجُ َُوالص ع ودُ ُالَرفمعُ (6ُ)
ُُعهيَسىَُيَُ{ُ}إهلَيمهُهُاّلَلُ َُرفَ َعهُ َُبلُم:ُ}الَسََلمُ َُعَليمهُهُعهيَسىَُرف مع هُ (ُأ) ُ{.ُإهَلََُُورَافهع كَُُتَ َوف هيكَُمُ ُإهن ه
َعمَمالُهُص ع ودُ (ُب) َعدُ ُإهلَيمهُه:ُ}إهلَيمهُهُاْلم َعدُ َُوَلُ»ُ،{يَ رمفَ ع هُ ُالَصالهحُ َُوالمَعَملُ ُالطَي هبُ ُالمَكلهمُ َُيصم ُي  رمَفعُ »ُ،«الطَي هبُ ُإهَلُُاّللَُهُإهَلَُُيصم

ُ.ُ«النَ َهارُهُقَ بملَُُالَليملُهَُعَملُ ُإهلَيمهُه
ُ َُُت مَصىَُلَُُأَحادهيثُ َُذلهكََُُوفه ُهُفه يَحيم َاُالَصحه ُ.َوَغْيمهِهه

َُُكانَُُُإهَذاُالمم ؤممهنَُُالمَعبمدَُُإهنَُ»:َُوَجلََُُعزَُُاّللَُهُإهَلُُالمم ؤممهنهيَُُأَرمَواحَُُص ع ودُ (ُج ) ن مَياُمهنَُُانمقهطَاعُ ُفه َرةُهُمهنََُُوإهق مَبالُ ُالد  خه ...ُُاْلم
َعد ونَُ تَ ه واَُحىَتُ...ُُاِبهَُُفَ َيصم َاُيَ ن م ُ.ُ«الَسابهَعةُهُالَسَماءُهُإهَلُُِبه

ُ.ُ«فهيك مُمَُِبت واُاَلذهينَُُيَ عمر جُ ُث َُ»ُ،{إهلَيمهُهَُوالر وحُ ُالمَمََلئهَكةُ ُتَ عمر جُ :ُ}إهلَيمهُهَُوالر وحُهُالمَمََلئهَكةُهُع ر وجُ (ُد)
رَةُهُإهَلُُ-َوَسَلمََُُليمهُهعَُُاّلَلُ َُصَلى-ُُم ََمدُ ُنَبهي هَناُمهعمَراجُ (ُه) دم تَ َهىُسه ُ.َوَجلََُُعزَُُاّلَلُ َُشاءََُُحيمثُ َُوإهَلُُالمم ن م
ُُفَانمطََلقَُ» ربمهيلُ ُيبه رَةُهُإهَلُُر فهعمتُ ُث َُ...ُُالثَانهَيةَُُالَسَماءَُُأََتىَُحىَتَُُصعهدَُُث َُ...ُُالَسَماءَُُأََتىَُحىَتُُجه دم تَ َهىُسه ُعَُر فُهُث َُ...ُُالمم ن م

ُ«المَمعمم ورُهُالمبَ يمتُهُإهَلُ
ُ".ِبلسمواتُعنهُُمجوبونُخلقهُوأنُالعرش،ُفوقُهللاُأنُعلىُاملسلميُإجاعُاْلشعريُحكىُفقد:ُ"تيميةُابنُقالُ-
-ُ ُ تهَواَءهُ َُأنَُُالَصالهحُهُالَسَلفُهُمهنََُُأَحدُ ُي  نمكهرُمَُولَُم:ُالمق رمط يبه هُهَُعَلىُاسم َنَهُ ُبهَذلهَك؛َُعرمش هُ َُوخ صََُُحقهيَقةُ َُعرمشه َُُممل وَقاتههه،َُأعمَظمُ ُْله

ل واَُوإهََّنَا تهَواءُهَُكيمفهَيةََُُُجهه سم ُ.َُكيمفهَيتههُهَُُحقهيَقةُ ُي  عمَلمُ َُلُُفَإهنَهُ ُاله
ُُبمنُ ُالَرْحمَنُهَُعبمدُ ُ- َُُسَألمتُ :َُحاتهُ َُأيبه َه َماُز رمَعةََُُوَأِبََُُأيبه َهبُهَُعنُمُتَ َعاَلُُاّلَلُ َُرْحه لُهَُمذم َماَعةُهُالس َنةُهَُأهم َُُواْلَم َُوَماُالد هينُهُأ ص ولُهُفه

ُُالمع َلَماءََُُعَليمهُهُأَدمرََكا يعُهُفه َصارُهُجَه َمم َجاز اُاْلم ر اَُوعهَراق اُحه َهبهههمُمُمهنُمَُفَكانََُُوََيَن ا،َُوَشام اَُومهصم هُهَُعَلىُوتعالُتَ َباَركَُُاّللَََُُأنََُُمذم َُعرمشه
َسهُ َُوَصفََُُكَماَُُخلمقههُهُمهنُمَُِبئهنُ  ،ُُبهََلُُنَ فم ءُ ُبهك ل ُهَُأَحاطََُُكيمف  ُ.ُعهلمم اَُشيم

َهُ ُالمبَ ر ُهَُعبمدُهُبمنُ ُع َمرَُُأَب وُ- ُُاّلَلُ َُرْحه ههيدُهُفه ُُقَال واُالَتأموهيلُ َُعن مه مُ ُْح هلَُُاَلذهينََُُوالَتابهعهيَُُالَصَحابَةُهَُوع َلَماءُ :ُالَتمم لههُهََُتموهيلُهُفه ُقَ وم
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َُُوعهلمم هُ ُالمَعرمشُهَُعَلىُه وَُ{َُسادهس ه مُمُه وَُُإهَلََُُخمَسةُ َُوَلُُرَابهع ه مُمُه وَُُإهَلَُُثََلثَةُ ََُنمَوىُمهنُمَُيك ونُ َُما:ُ}تَ َعاَلُ ،ُك ل ُهُُفه َُوَماَُمَكان 
َُُأَحدُ َُخاَلَفه مُم ُ.بههُهُحي مَتجُ َُذلهكَُُفه

َحاقُ ُ- لُهُاعُ إهجمَُ:ُرَاَهَويمهُهُبمنُ ُإهسم تَ َوىُالمَعرمشُهُفَ ومقَُُأَنَهُ ُالمعهلممُهَُأهم ءُ ُك لََُُُويَ عمَلمُ ُاسم َُُشيم َفلُهُفه َرمضُهَُأسم ُ.ُالَسابهَعةُهُاْلم
ُبعدهمُفمنُالصحابةُأَق مَوالُهُمن
رُ ُأَب وُ- يََُُبكم ُُاَلذهيُاّلَلُ ُإههَلَك مُ َُكانََُُُوإهنُم:َُعنمهُ ُاّلَلُ َُرضه ُ.ََُي تُمُلَُمُك مُمإههلََُُفَإهنَُُالَسَماءه،ُفه
يَُُع َمرُ ُ- ُ.ُالَسَماءُهُإهَلُُبهَيدههُهُفََأَشارَُُههناُمنُاْلمرُإهََّنَا:َُعنمهُ ُاّلَلُ َُرضه
ُ

 اذكر دليلني للجمع بني صفيت العلو واملعية هلل تعاىل.]س[ 
تَ َوى،ُالمَعرمشُهَُعَلىُالَرْحمَنُ }ُ- َُُماَُلهُ ُاسم َُُوَماُالَسَماَواتُهُفه َرُمُفه نَ ه َماَُوَماُضُهاْلم لمَقوملُهََُتمَهرُمَُوإهنُمُالثَ َرى،ََُتمتََُُوَماُبَ ي م ُفَإهنَهُ ُِبه

رَُُيَ عمَلمُ  َفىُالس ه ََولُ ُه وَُ}ُ،{َوَأخم رُ ُاْلم خه رُ َُواْلم ءُ ُبهك ل ُهَُوه وََُُوالمَباطهنُ َُوالظَاهه ُ{.َُعلهيمُ َُشيم
َاعُ َُوه وَُ ُ.المم ؤممهنهيَُُإهجم

ُ
  تعاىل.اذكر أقسام املعية هلل]س[ 

ت مُمَُُماُأَيمنََُُمَعك مُمَُوه وَُ}ُ،{َكان واَُُماُأَيمنََُُمَعه مُمُه وَُُإهَلُ:ُ}َعاَمةَُُ-1 ُ{.ك ن م
اُِبههمُمُإهَحاطَت هُ ُوَمعمَناَها َرة ،ُعهلمم  َاعُ َُوه وََُُوق دم لُ ُتَ َقَدمََُُكَماَُُوالَتابهعهَي،ُالَصَحابَةُهُإهجم َاعهههمُمُنَ قم ُ.َذلهكََُُعَلىُإهجم

ن ونَُُه مُمَُواَلذهينَُُاتَ َقوماُاَلذهينََُُمعَُُاّللََُُإهنَُ:ُ}َخاَصةُ ُ-2 ُ{.الَصابهرهينََُُمعَُُاّللََُُإهنَُ}ُ،{ُم مسه
َبابههُهُوتكون َحم لهَيائههه،ُْله َعانَةُهَُمَعه مُمُفَ ه وََُُوأَوم ْلمه رُهَُوالمكهَفايَةُهَُوالر هَعايَةُهُِبه دهيده،َُوالتَ ومفهيقُهَُواهلمهَدايَةُهَُوالَتأميهيدُهَُوالَنصم ُ.َذلهكََُُوَغْيمُهَُوالَتسم

ُ
ت ه   فَِإَذا أ ِحبَّه   َحّتَّ  اِبلنـََّواِفلِ  ِإَلَّ  يـَتَـَقرَّب   َعْبِدي يـََزال   َوَل »ما املقصود حبديث: ]س[   الَِّذي مَسَْعه   ك ْنت    َأْحبَـبـْ
 ؟«ِِبَا ََيِْشي الَّيِت  َورِْجَله   ِِبَا يـَْبِطش   الَّيِت  َويََده   ِبهِ  يـ ْبِصر   الَِّذي َوَبَصَره   ِبهِ  َيْسَمع  

ُ.َُكبهْي اُُع ل وًّاَُذلهكََُُعنُمُاّلَلُ ُتَ َعاَلُُلهلمَعبمدُهَُجَوارهحََُُيك ونََُُأنُمَُذلهكََُُمعمَنُُلَيمسَُ
ت ََهدََُُمنُهَُأنَُُالمم َرادُ َُوإهََّنَا لتَ َقر بُهُاجم لمَفَرائهضُهَُوَجلََُُعزَُُاّللَُهُإهَلُُِبه لنَ َوافهلُهُث َُُِبه َيَانُهَُدَرَجةُهُمهنُمَُوَرقَاهُ ُإهلَيمهُهُقَ َربَهُ ُِبه َُدَرَجةُهُإهَلُُاْلمه

، َسانه ْيُ ُاْلمهحم ُ.ُيراهُكأنهَُُوالمم َراقَ َبةُهُاْلم ض ورُهَُعَلىُاّللََُُيَ عمب دُ ُفَ َيصه
ُ

 يف أمساء هللا وصفاته؟ الواجبما هو ]س[ 
َيَانُ ُ-1 ّللَُهُاْلمه َائُهُِبه َفاتههُهُهُهَوَأْسم ُ.َوصه
َرار َهاُ-2 ُ.َجاَءتُمَُكَماَُُوإهمم
بَ رََُُكَماَُُحق ،ُأَنَ َهاَُواعمتهَقادُ ُ-3 بَ رََُُوَجَل،َُعزَُُاّلَلُ َُأخم َفاتُ .ُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-َُرس ول هُ َُوَأخم َفاتُ ُتَ َعاَلَُُذاتههُهَُفصه ُوصه

ُ.اَحقهيَقتههََُُعَلىَُحقُ ُك ل َهاُُأَف مَعالههُه
يهيفُهَُوَعَدمُ ُ-4 ثهيلُهُالَتكم ُ.َوالَتمم

َنَُ بَ َرنََُُوَجلََُُعزَُُاّللََُُْله َائههُهَُأخم ْسم َفاتههُهُِبَه ُ.َوأَف مَعالههُهَُوصه
ُ
ُ
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رَاَدةَ ما هي أقسام ]س[   هلل تعاىل؟ َواأْلَْمرَ  َواْلَقَضاءَ  اإْلِ
رَاَدةَُُ- رََُُوالمَقَضاءَُُاْلمه َمم َهاُك لُ َُُواْلم ن م ُ.َُوَشرمعهي ُ َُكومنه ُ ُُإهَلُُمُ يَ ن مَقسُهُمه
مُ ُ- رَاَدةُهُمهنَُُالكونُفالمقهسم رُهَُوالمَقَضاءُهُاْلمه َمم يئَ ت هُ ُه وََُُواْلم َلةُ َُمشه َرت هُ ُالَشامه ََحدُ َُولَيمسَُُالَنافهَذة ،َُوق دم َهاُخ ر وجُ ُْله ن م َهاُُمَهيدََُُوَلُُمه .َُعن م
َاَلَفتهَها،ُإهَلَُُسبهيلََُُوَلُ َهاُر جُ َُيُمَُوَلُُُم  ث مَقالُ َُعن م ُ.َُذرَةُ ُمه
نَ َهاُم ََلَزَمةََُُوَلُ َُُبَ ي م خ لُ َُبلُمَُوالر هَضا،ُالمَمَحَبةُهَُوبَ يم ب وبُ ُفهيَهاَُيدم يُ ُالمَمحم ر وهُ َُلهُ ُالمَمرمضه ،َُوالمَمكم يَئتههُهَُذلهكَُُك لُ ُُالمم ب مَغض  َشه َُوَقَدرههُهُِبه

وهينههُهَُوَخلمقههُه ُ.َوَتكم
رَاَدةُ ُنمُالشرعيُوالقسمُ- رُ َُوالمَقَضاءُ ُاْلمه َمم تَ لمزهمُ ُه وََُُواْلم َاُإهَلََُُيمم رُ َُفََلَُُورهَضاه ،ُتَ َعاَلُُاّللَُهُلهَمَحَبةُهُالمم سم َُوَلَُُويَ رمَضاه ،ُحي هب هُ ُِبه

َره هُ َُعَماُإهَلُُيَ ن مَهى ُ.َُوََيمَِبهُ َُيكم
ُ

 تكلم عن حكمة هللا تعاىل.]س[ 
،ُائهرُهَكسَُُُبههُهُقائمةُصفةُ- َفاته كهيمُه"ُتعالُاْسهُعليهاُودلُالنصوصُعليهاُدلتُالص ه ُ".اْلَم
ب وبَةُ ُالمَغايَةُ َُوههيَُُ- لهَهاَُله ،ُالمَمحم ُ.وفعلَُخَلقََُُوْلهَجم
يعَُُ- َمتههُهُعنُصادرةُتعالُهللاُأَف مَعالُجَه كم ُ.ور ب وبهَيتههُهُحه

َمةُ ُلهَغْيمُهَُوالمفهعملُ  كم ،ُحه َفاتُهُمهنُمَُوالمَعَبثُ َُعَبث  ،ُصه َمهيعُهُم نَ زَهُ ُتَ َعاَلَُُواّلَلُ ُالنَ قمصه َائههُهُِبه َفاتههُهَُأْسم يعُهَُعنُمَُوأَف مَعالههُهَُوصه ُ.النَ َقائهصُهُجَه
ُ.ُوالشرعُ-3.ُوالقدرُوالقضاءُ-2.ُوالتكوينُاْللقُ-1:ُفُتكونُتعالُهللاُفحكمةُ-
ُ

َها؟ تـََعاىَل  اّللَِّ  َكَراَهةِ   عَ مَ  السَّيِ َئاتِ  تـَْقِديرِ  يف  احلِْْكَمة   َما]س[   ِإَّيَّ
َمةُهُمهنُمُنَ عمَلمُ َُلُُ- كم َائههُهَُوَسائهرُهُاّللَُهُحه َفاتههُهَُأْسم َناه ،َُماُإهَلَُُوصه َاَُعلهمم َناهُ َُوِمه ُ:َُوتَ َعاَلُُتَ َباَركَُُاّلَلُ َُعَلَمَناُماَُعلهمم

َاُالَسي هَئةَُ َُهَُُممب وبَةُ ُلَيمَستُمُلهَذاِته َيةُ َُوَلُُّلله اَُرب هكَُُعهنمدََُُسي هئ هُ َُكانََُُُذلهكَُُك لُ }َُمرمضه ر وه  ُ{.َمكم
َهاُيَ تَ َرَتبُ َُوَلكهنُم ُُإهَماُبههه،َُأعمَلمُ ُه وََُُماَُوَمرمَضاتههُهَُُمَاب ههُهُمهنُمَُعَلي م ُ:فه

بَةُهُمهنَُُفَاعهلهَهاَُحق ُهُ-1 َنبَةُهُالتَ وم ب وبَةُهُالطَاَعاتُهُمهنََُُذلهكََُُوَغْيمُهَُواْلمه بَةُهُفَ َرح اَُأَشدُ ُّللََُ ».َُوَجلََُُعزَُُلهلَرب ُهُالمَمحم ُ.«َعبمدههُهُبهتَ وم
ب وبَةُ ُاْلم م ورُ َُهذههُهُفَاعهلهَهاُمهنُمُالَسي هَئةُهُفهعملُهَُعَلىُتَ َرَتبَُُفَإهنُم َلَحةُهَُغايَةُ َُفَذلهكََُُوَجَل،َُعزَُُلهلَرب ُهُالمَمحم ُ.المَعبمدُهَُمصم
نمهُ ُيَ َقعُمُلَُمَُوإهنُم هُهُفَلهخ بمثُهَُذلهكَُُمه سه ُ.نَ فم
يَنئهذُ ُ-2 َهاُيَ تَ َرَتبُ َُوحه لهَيائههُهَُعَلىَُوَجلََُُعزَُُاّللَُهُفَ َرائهضُ َُعَلي م ُ.ذلكُوغْيَُعزَُُاّللَُهُإهَلُُالَدعمَوةُهُمهنَُ:ُالمم ؤممهنهيَُُأَوم
ُ

 ؟تعاىل هلل العلم صفة ذا تعرف عن]س[ َما
َيةُ َُوأَنمَكَرتُه.ُبهعهلممُ ُمُ َعلهيُوتعالُسبحانهُ- مه َهم َُهَُيك ونََُُأنُمَُوالمم عمَتزهَلةُ ُاْلم هُهُإهَلَُُأَضاَفهُ ُعهلممُ ُّلله َفةُهُإهَضاَفةَُُنَ فمسه ُ.المَمومص وفُهُإهَلُُالص ه
َفاتههُهُمنُتعالُعهلمَمهُ ُ- َمهيعُهُُم هيطُ ُعلمُفهوُالَذاتهَيةه،ُصه َياءُهُِبه َشم ،ُالمك ل هَياتُهُمهنَُُاْلم ُلَُمُوماَُسَيك ونُ َُوَماَُكانَُُُماُعلمَُواْلم زمئهَياته

كهَناتُهُمهنََُُيك نُم يََلتُهُالمم مم َتحه ُ.َيك ونُ َُكيمفََُُُكانََُُُلوُمَُوالمم سم
كهنُهُفمن اُأَن مَزلمَناَُوَلوُم:ُ}و ق وعههُهُتَ قمدهيرُهَُعَلىُالمم مم يََُُمَلك  رُ َُلق ضه َمم ُ{.ي  نمَظر ونََُُلُُث َُُاْلم
يََلتُهالمم سُمُومن َكان  َهاُق د هرََُُلوُمَُتحه َماَُكانََُُُلوُم:ُ}إهمم َةُ ُفهيهه ُ{.َلَفَسَدتَُُاّلَلُ ُإهَلُُآهله

ُ ُتعالَُوعهلمم هُ ُ- ََزلهَيتههُهُأََزله ُُتَ َعاَلَُُعلهمَُُفَ َقدُمُِبه ََزلُهُفه يعَُُاْلم ُ.َخالهقُ ُه وََُُماُجَه
ءُ َُعَليمهُهَُُيمَفىَُلُُاّللََُُإهنَُ} َُُشيم َُُوَلُُرمضُهاْلمَُُفه ُُالَله مَُ»ُ،{الَسَماءُهُفه ْي كَُُإهن ه َتخه تَ قمدهر كَُُبهعهلممهكََُُأسم َرتهكََُُوَأسم أَل كَُُبهق دم ُمهنُمَُوَأسم
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ُ.«المغ ي وبُهَُعََلمُ َُوأَنمتََُُأعمَلمُ َُوَلَُُوتَ عمَلمُ ُأَقمدهرُ َُوَلُُتَ قمدهرُ ُفَإهَنكَُُالمَعظهيمُهَُفضملهكَُ
ُوهذاُسبحانه،ُبهُعلمهُسابقُمعُوقوعهُبعدُتعالُيعلمهُأي{ُنَ عمَلمََُُحىَتُ}و{ُلهنَ عمَلمَُُإهَلُ:ُ}لتعاُقولهُمثلُمنُوردُماُُ-

ُ.سبحانهُعدلهُلكمالُعليهُالعبادُهللاُحياسبُالذيُهوُاْلشياءُوقوعُبعدُالعلم
ُ

ُاذكر بعضا من كالم هللا تعاىل.]س[ 
لهيم اُم وَسىُاّلَلُ ُوََكَلمَُ}ُالَسََلم ،َُعَليمهُهُم وَسىُمعُكَلمهُُ-1 َطَفاكَُُاَلذهيُم وَسىُأَنمتَُ»ُ،{َتكم ُبهرهَساَلتههُهُتَ َعاَلُُاّلَلُ ُاصم

هُه َطَفى.ُ«َوبهَكََلمه هُهُم وَسىَُعبمَدهُ ُتعالُهللاُاصم َتَصهُ ُبهَكََلمه َاعههُهَُواخم َطةُ ُبهد ونُهُإهََيهُ ُِبههْسم اُوََكَلَمهُ َُوَنَجاهُ ُوَنَداهُ َُواسه لهيم  ُ.َتكم
بَ َرنَُ َاُتَ َعاَلَُُوَأخم عُهُبههه،َُكَلَمهُ ُُِبه لمَمومضه يَقاتُهُفهيهه،َُكَلَمهُ ُُاَلذهيَُوِبه لممه ُ.فهيهُهَُكَلَمهُ ُُاَلذهيَُوِبه

َبَ َويمنُهُتعالُهللاُندىُ-2 َماُاْلم َا}ُالَسََلمُ َُعَليمهه َُلك َماُالَشيمطَانَُُإهنََُُلك َماَُوأَق لُمُالَشَجَرةُهُتهلمك َماَُعنُمُأَن مَهك َماُأَلَُمَُرب  ه َماَُوَنَداِه 
ُ{.م بهيُ َُعد وُ 

َمعُ ُالمَمََلئهَكةَُُ-3 يُهُاّللَُهَُكََلمََُُُتسم لمَوحم قَُُقَال واَُرب ك مُمُقَالََُُماَذاُقَال وا}ُِبه نهَحتهَهاُالمَمََلئهَكةُ َُضَرَبتُه»ُ،{المَكبهْيُ ُالمَعلهيُ َُوه وَُُاْلَم جم ُِبَه
َعانُ  لُهُخ ضم ُ.ُ«هُهلهَقوم

ت مُمَُماَذاُفَ يَ ق ولُ ُالر س لَُُاّلَلُ ََُيمَمعُ ُيَ وممَُ}ُالمقهَياَمةُهُيَ وممََُُوَغْيمهههمُمَُوالمَمََلئهَكةُهُالر س لُهَُمعَُُيتكلمُ-4 ب م يع اُحَيمش ر ه مُمَُويَ وممَُ}ُ،{أ جه ُث َُُجَه
مُمَُويَ وممَُ}ُ،{لهلمَمََلئهَكةُهُيَ ق ولُ  ت مُمُُاَلذهينَُُائهيَُش رَكَُُأَيمنَُُفَ يَ ق ولُ ُي  َنادهيهه يمُ َُرب ُ ُمهنُمُقَ ومل َُُسََلمُ }ُ،{تَ زمع م ونَُُك ن م َسأ وا}ُ،{َرحه ُاخم
نمك مُمَُما»ُ،{ت َكل هم ونُهَُوَلُُفهيَها َنهُ ُلَيمسََُُرب هُ َُسي َكل هم هُ ُإهَلَُُأَحدُ ُمهنُمُمه َنهُ ُبَ ي م َانُ َُوبَ ي م مُمُالمعهَبادَُُاّلَلُ ُحَيمش رُ »ُ،«ت  رمج  ُبهَصومتُ ُفَ ي  َنادهيهه

َمع هُ  َمع هُ َُكَماُُبَ ع دََُُمنُمَُيسم ُ.ُ«الَدََينُ َُأنَُُالمَملهكُ َُأنَُ:ُقَ ر بََُُمنُمَُيسم
لُهَُمعَُُتَ َعاَلَُُكََلمههُهُُ-5 َبعُم»ُالمَمومقهفُهَُأهم ل هُ ُ،«تَ عمب دُ َُكاَنتُمَُُماُأ َمةُ ُك لُ ُُلهتَ ت م ُ.ُ«َرب ك مُمَُأنَُ»:ُلهلمم ؤممهنهيََُُوَجلََُُعزََُُوقَ وم
لُهَُمعََُُوَجلََُُعزََُُكََلمهُُ-6 ََنةُهَُأهم لُهُيَ ق ولُ ُتَ َعاَلُُاّللََُُإهنَُ»ُاْلم َهم ََنةُهُْله ُ...«.ُُاْلم
ُ

ُاكتب مذكرة خمتصرة عن عقيدة أهل السنة واجلماعة يف القرآن.]س[ 
ُُد ونَُُاْلم ر وفَََُُلم هُ كَُُُلَيمسََُُوَمَعانهيهه،ُح ر وف هُ َُحقهيَقةُ ُبههُهَُتَكَلمَُُاّللَُهَُكََلمُ ُُالمق رمآنَُُ- ََُُوَلُُالمَمَعانه ُ.ُاْلم ر وفُهُد ونَُُالمَمَعانه

ُ:ذلكُعلىُدلت
َمعََُُحىَتُ}َُوالس َنةُهُالمكهَتابُهُنصوصُ-1 ع ونََُُلُُإهَنك مُم»ُ،{اّللَُهَُكََلمَُُُي  َبد هل واَُأنُمُي رهيد ونَُ}ُ،{اّللَُهَُكََلمََُُُيسم ءُ ُاّللَُهُإهَلُُتَ رمجه ُبهَشيم
َاَُضلَُأَفُم نمهُ َُخرَجَُُِمه ُ.ُالمق رمآنَُُيَ عمنهُُ«مه
َاعُ-2 ُ.َُواْلهجم

ل هُ ُاّللَُهَُكََلمُ َُُلكهَنهُ َُواّللَُهَُلُ:ُبكرُأبو:ُالسلفُكَلمُُومن ُ.َُوقَ وم
يَُُع َمرَُُ عههُهَُعَلىَُفَضع وهُ ُاّللَُهَُكََلمُ ُُالمق رمآنََُُهَذاُإهنَُ:َُعنمهُ ُاّلَلُ َُرضه ُ.َُمَواضه
ث َماُنُ َوالمق رمآُ- رُ ُتَ َعاَلُُاّللَُهَُكََلمُ ُُت لهيََُُوَحيمثُ ُك تهبََُُُوأَيمنََُُتَصَرفََُُحي م ،َُغي م َناُوََكَذلهكَُ}َُُممل وق  اُإهلَيمكَُُأَومَحي م ُ،{أَممرهنَُُمهنُمُر وح 
َلمقُ َُلهُ َُأَلُ} رُ ُاْلم َمم َلمقَُ{َُواْلم رُ ُفاْلم ره،َُغي م َمم رههُهُمهنُمُالمق رمآنَُُاْلم ُ.قههُهَخلُمُمهنُمَُلُُأَمم
ُ.َُُممل وَقةُ ُِبلقرآنُالمعهَبادُهَُأعمَمالُ ُ-
َهُ َُأْحمَدُ ُقَالَُُ• َُهُالمَعبمدُ ُيَ تَ َوَجهُ :ُتَ َعاَلُُاّلَلُ َُرْحه رُ ُفهيَهاَُوه وَُُأَومج هُ ُخبمسةُِبلقرآنُتعالُّلله فمظُ :َُُممل وقُ َُغي م ُبهلهَسانُ َُوتهََلَوةُ ُبهَقلمبُ ُحه

ف وظُ َُُممل وقُ ُفَالمَقلمبُ .ُبهَيدُ َُوَخطُ َُبَصرُ بهَُُوَنظمَرةُ ُِبه ذ نُ َُوَْسمعُ  رُ َُوالمَمحم ،َُغي م ل وُ َُُممل وَقةُ َُوالت هََلَوةُ َُُممل وق  رُ َُوالمَمت م ،َُغي م عُ َُُممل وق  َُوالَسمم
م وعُ َُُممل وقُ  رُ َُوالمَمسم ،َُغي م رُ ُإهلَيمهُهَُوالمَمنمظ ورُ َُُممل وقُ َُوالَنَظرُ َُُممل وق  ،َُغي م ت وبُ َُُممل وَقةُ َُوالمكهَتابَةُ َُُممل وق  ُُ.ُملوقُغْيَُوالمَمكم



 م( 2017 -هـ  1438) – اثلثة –عقيدة )معارج القبول( 

-8- 

 

 .القرآن يفاذكر بعض العقائد املخالفة ]س[ 
ُالقرآنُخبلقُالقول(1ُ)
فهْيُهَُعَلىُاْلجاعُالعلمُأهلُمنُكثْيُُنقلُ- َلمقُهَُقالََُُمنُمَُتكم ُ.المق رمآنُهُخبه
رُ َُوَلَُُُممل وقُ ُالمق رمآنُ ُنَ ق ولُ َُلُ:ُالمَقائهل ونَُ،ُالمَواقهَفةُهُالطَائهَفةُه(2ُ) ُ.َُممل وقُ َُغي م
ه مُمَُكانََُُُمنُمُ- ن م نُ ُمه مهيُ ُفَ ه وَُُالمَكََلمَُُحي مسه ُ.َجهم

نُهُلَُمَُوَمنُم ه مُمُالمَكََلمَُُحي مسه ن م َل َُُجاههَل َُُكانَُُُأَنَهُ ُع لهمََُُبلُمُمه يط اَُجهم لمبَ َيانُهُاْلم َجةُ َُعَليمهُهُت  َقامُ ُفَ ه وََُُبسه ،َوالمب  رُمُِبه َُوآَمنََُُتبَُُفَإهنُمَُهانه
َيةُهُمهنََُُشرُ ُفَ ه وََُُوإهَلُُتَ َعاَل،ُاّللَُهَُكََلمُ ُُأَنَهُ  مه َهم ُ.اْلم
لمق رمآنُهَُلفمظهي:َُقالََُُمنُمُه مُم،ُالَلفمظهَيةُ (3ُ) ُ.َُُممل وقُ ُِبه
ت ههرَُُ- َبلُ ُبمنُهَُكَأْحمَدَُُُالَصالهحُهُالَسَلفُهَُعنُهُاشم َيةُ ُةَُالَلفمظهيََُُأنََُُحن م مه ُ.َجهم
َه مُ ُالس َنةُهُأَئهَمةُ ُقَالَُُ- لمق رمآنُهَُلفمظهيَُقالََُُوَمنُم:ُتَ َعاَلُُاّلَلُ َُرْحه رُ ُِبه َتدهع ،ُفَ ه وََُُُممل وقُ َُغي م رَُُيَ عمن ونَُُم ب م عهَيةُ َُغي م َيةُهُبهدم مه َهم ُ.ُاْلم
تَ َركُ َُمعمن ُُالَلفمظُ ُإهذُه َُُم شم ُ:بَ يم

ُ.المَعبمدُهُفهعملُ ُه وَُُاَلذهيُالتَ َلف ظُه
َُ ُ.َوَجلََُُعزَُُاّللَُهَُكََلمُ ُُه وَُُاَلذهيُبههُهُالمَملمف وظُهَُوبَ يم
َلمقُهَُلفمظُ ُأ طملهقَُُفَإهَذا َيةُهُقَ وملُ ُفه وَُُامللفوظَُعَلىُاْلم مه َهم ُ.اْلم
لمق رمآنُهَُلفمظهيُقَالَُُوإن رُ ُِبه َت هَادهيَةُهُبهدَعُهُمهنُمُفهوَُُممل وقُ َُغي م ُ.اله
 

 القرآن خبلق القولاكتب مذكرة خمتصرة عن ]س[ 
فهْيُهَُعَلىُاْلجاعُالعلمُأهلُمنُكثْيُُنقلُ- َلمقُهَُقالََُُمنُمَُتكم ُ.المق رمآنُهُخبه
ل هُ َُُيمل وَُلُُإذ َدىُمهنُمُقَ وم رُ ُُالَثََلثُهُوَك لُ َُثََلثُ ُإهحم ُ.َصرهيحُ ُك فم
َُُخَلَقهُ ُ-1 ل وقَاتُهلهَُُُمََلًَُُّذاَتهُ َُجَعلَُُفَ َقدُمَُذاتههه،ُفه ُ.ُلمَمخم
َُُخَلَقهُ ُ-2 لهيهُهُالمَبَشره،ُقَ وملُ ُإهَلَُُهَذاُإهنُم}ُالمَغْيمه،َُذلهكََُُكََلمُ ُُفَ ه وََُُغْيمههه،ُفه ُ{.َسَقرََُُسأ صم
َل َُُخَلَقهُ ُ-3 ،ُم ن مَفصه َتقهَلًّ ُم َتَكل همُ ُبهد ونُهُبهَذاتههُهُيَ ق ومُ َُكََلمُ ُُي  َتَصَورُ َُوَلُُي  عمَقلُ َُلُُإهذُمُم طمَلق ا،ُلهو ج ودههُهُج ح ودُ ُفَ َهَذاُم سم
َلمقُهُالمَقوملُهَُأصملُ ُ- ُالمق رمآنُهُخبه
َعمدُالمَقوملََُُهَذاَُأظمَهرَُُمنُأولُ-1 ،ُبمنُاْلم ن مه مُمُفَ َهَربَُُأ َمَيةَُُبَ ن وُوَتطََلَبهُ ُدهرمَهم  مُ ُفهيَهاُفَ َلقهَيهُ ُالمك وَفَة،َُفَسَكنَُُمه هم َوانَُُبمنُ ُاْلَم َُصفم
ُ رُهُفه رُهُآخه ر هُ ُأَت مَباعُ َُكثهْيُ َُُلهُ َُيك نُمَُولَُمَُعنمه ،ُالمَقوملََُُهَذاُفَ تَ َقَلدَُُالَتابهعهيََُُعصم تَ َهرَُُث.َُغي م َلمقُهُالمَقوملُ ُاْلهمُعنُاشم ُ.المق رمآنُهُخبه
َعمدُهُقَ تملَُُتَ َعاَلُُاّلَلُ َُيَسرَُُث َُ رهي ُهُاّللَُهَُعبمدُهُبمنُهَُخالهدُهَُيدُهَُعَلىُاْلم َمهْيه،ُالمَقسم ُُالمب َخارهيُ َُذلهكََُُرَوىُاْلم ُ.المعهَبادُهُأَف مَعالُهَُخلمقُهُكهَتابههُهُُفه
َعمدُ َُأَخذََُُوَقدُمُ-2 َعَتهُ ُاْلم تُهُابمنُهُطالوتُعنُبيانَُوَأَخَذَها.َُْسمَعانَُُبمنُهُبَ َيانُهَُعنُمَُهذههُهُبهدم َعمَصمُهُبمنُهُلَبهيدُهُأ خم َُوَأَخَذَها.ُاْلم

َعمَصمُهُبمنُهُلَبهيدُهَُخالههُهَُعنُمُطَال وتُ  ََُُسَحرَُُاَلذهيُالميَ ه ودهي ُهُاْلم ُ.َُوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلىُالَنيبه
َهبََُُهَذاُتَ َقَلدَُُث َُُ-3 مُهَُعنُهُالمَمذم َهم رُ ُاْلم ُُبمنُهُغهَياثُهُبمنُ ُبهشم يُ َُكرهَيَةََُُُأيبه ُالمَمأمم ونََُُأَضلََُُمنُمَُوَأَحدُ ُالمم عمَتزهَلةُهَُشيمخُ ُالمم َتَكل هم ،ُالممهر هيسه

َلمقُهُالمَقوملََُُوَجَددَُ ُ.المق رمآنُهُخبه
رُ َُعنُمُتَ َقَلدَُُث َُُ-4 َهبََُُذلهكَُُبهشم يُالمَمذم َنةُهُقَاضه ُُبمنُ َُأْحمَدُ ُالممهحم َهبُهَُوَأعمَلنَُُد َوادََُُأيبه َذم َيةُهُِبه مه َهم تهَحانُهَُعَلىُالس لمطَانََُُوَْحَلَُُاْلم ُامم

لمقَُُالَناسُه َلمقُهُوملُهِبه ،ُخبه ُُي  َرىَُلُُاّللَََُُأنََُُوَعَلىُالمق رمآنه َرةُهُفه خه ُ.اْلم
ُُالس َنةُهُأَئهَمةُ ُقولُ- أََلةُهُفه مُهُالمق رمآنُهَُمسم َيةُهَُوح كم مه َهم ُ:اْلم
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َبلُ ُبمنُ َُأْحمَدُ ُ-1 َهُ َُحن م ؛كَُُُعهنمَدنَُُفَ ه وََُُُممل وقُ ُالمق رمآنُ ُقَالََُُمنُم:ُتَ َعاَلُُاّلَلُ َُرْحه َنَُُافهر  َاءُ َُوفهيهُهُاّللَُهُعهلممُهُمهنُمُالمق رمآنَُُْله َُفَمنُم.ُ}اّللَُهَُأْسم
ُ.المعهلممُهُمهنََُُجاَءكََُُماُبَ عمدُهُمهنُمُفهيهُهَُحاَجكَُ

َهُ َُمالهكُ ُ-2 ُ.ُيَ ت وبََُُحىَتَُُوحي مَبسُ َُضرمِبُ ُي وَجعُ َُُممل وقُ ُالمق رمآنُ ُقَالََُُمنُم:ُاّلَلُ َُرْحه
ُ.ُزهنمدهيقُ ُفَ ه وَُُاملخلوقُالقرآنُقالَُمنُم:ُالمم َباَركُهُبمنُ ُاّللَُهَُعبمدُ ُ-3
َيانُ ُ-4 َنةَُُبمنُ ُس فم ،ُُفَ ه وََُُُممل وقُ َُقالََُُمنُمُاّللَه،َُكََلمُ ُُالمق رمآنُ :ُع يَ ي م َُُشكََُُوَمنُمَُكافهر  رههُهُُفه ُ.َُكافهرُ ُُفَ ه وَُُك فم
يُي وس فَُُأَب وُ-5 ُ:ُالمَقاضه يئ ونه َديمنُهُجه َهَدانُهُبهَشاهه ،َُعَلىَُيشم ي ه َْلَنََُُواّللَُهُالممهر هيسه َرهُ َُْلَمم ،َُوَبطمَنهُ َُظهم َياطه لس ه ُُيَ ق ولُ ُِبه ،ُفه ُالمق رمآنه

ُ.َُُممل وقُ ُيَ عمنهُ
ُ.َُوالَنَصاَرىُيَ ه ودُ الُمُتَ ق لمهُ ُلَُمَُماَُعَليمهُهَُوَقالَُُاّللَه،َُعَلىُاف متَ َرىُفَ َقدُهَُُممل وقُ ُالمق رمآنُ َُقالََُُمنُم:ُع بَ يمدُ ُأَب وُ-6
ُ

 تعاىل هلل النزول صفةاكتب مذكرة خمتصرة عن ]س[ 
َاُ- َيَانُ َُيَهبُ ُِمه َرار هُ َُوإهث مَبات هُ ُبههُهُاْلمه َفةُ َُجاءََُُكَماَُُوإهمم ُ.َوَجلََُُعزَُُلهلَرب ُهُالن  ز ولُهُصه
َنَُُالمَكيمفهَيَة؛َُنصهفََُُأنُمَُغْيمُهُمهنُمُالصفةُهذهُنثبتُ- َطَفىُيَ َنانَبُهُْله َُخالهقهَناُن  ز ولُهَُكيمفهَيةََُُُيصهفُمُلَُمُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-ُالمم صم

ن مَيا،َُْسَاءُهُإهَلُ ُ.ُيَ نمزهلُ ُأَنَهُ َُوَأعمَلَمَناُالد 
نمتهَقالُه:ُمثلُفُاْلوضُوالتكييفُالتكلفُومنُ- َُُوَعَدمههه،ُاله نمهُ ُالمَعرمشُهُخ ل و ُهَُوفه هُهَوَعدَُُمه ي اُمه ،ُنَ فم ُذلكََُيمتُهُلَُمُحيثَُوإهث مَبات 
ُ َألُهَُولَُمُالن ص وصُهَُلفمظُهُفه َُُالَصَحابَةُ َُيسم ءُ َُعنُمُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-ُالَنيبه يََُُذلهكَُُمهنُمَُشيم لن  ز ولُهَُحَدثَ ه مُمُحه ُ.ُِبه

ُُيمتَُوَكََُُكيمتََُُُكَذاُُإهث مَباتُهُمهنُمُيَ لمَزمُ :ُقيلُفَإهنُم ءُ َُأي ُهُفه َفاتُهُمهنُمَُشيم ُ.اّللَُهُصه
َيَانُ َُوَجبََُُحقهيَقةُ ُقَاَلهُ ُلهَماَُلزهم اَُذلهكََُُكانَُُُإهنُم:ُقيل ق ُهَُلزهمُ ُإهذُمُبههُهُاْلمه َُعَلىُاعَتاضُفهذاَُلهُ َُلزهم اَُذلهكََُُيكُ ُلَُمَُوإهنُمَُحق ،ُاْلَم
ُ.َُوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-ُالَنيبه ُه
َحاقَُُعن رُ ُابمنُهَُعَلىَُدَخلمتُ :ُرَاَهَويمهُهُبمنَُُإهسم ََحادهيثُ َُهذههُهَُما:ُفَ َقالَُُطَاهه ن مَيا؟ُالَسَماءُهُإهَلُُيَ نمزهلُ ُاّللَََُُأنَُُيَ رمو ونَُُاْلم :ُق  لمتُ ُالد 

نمهُ َُُيمل وََُُأنُمَُغْيمُهُمهنُمُيَ نمزهلََُُأنُمُيَ قمدهرُ :ُلمتُ فَ قُ َُعرمَشه ؟َُوَيدَعُ ُينزل:ُفقالُاْلحكام،ُيَ رمو ونَُُاَلذهينَُُالث هَقاتُ َُرَواَهاُنَ َعمم، ؟ُمه ُالمَعرمش 
،:ُقَالَُ ُُتَ َتَكَلمُ ُفَلهمَُ:ُفَ ق لمتُ ُنَ َعمم ُ.َُهَذاُفه
ُُالصفةُهذهُثَ َبتتُ- ََحادهيثُهُفه يَحةُهُاْلم ه ورَةُهُالَصحه ُ:ُالمَمشم
َلةَُُاّلَلُ ُيَ نمزهلُ »ُ-1 ُ".َُشعمَبانَُُمهنُمُالن هصمفُهُلَي م
ن مَياَُْسَاءُهُإهَلَُُوَجلََُُعزَُُاّلَلُ َُهَبطَُُالَليملُهُث  ل ثُ َُمَضىُإهَذا»ُ-2 ُ.ُ«الد 
َلةُ ُك لََُُُرب  َناُيَ نمزهلُ »ُ-3 ن مَياَُْسَاءُهُإهَلُُلَي م يَُُالد  ُ.ُ«الَليملُهُث  ل ثُ ُيَ ب مَقىُحه
ُ

 وأثرين عن السلف. اذكر مخسة أدلة على رؤية هللا تعاىل يف اجلنة]س[ 
َمئهذُ ُج وهُ وُ }ُ-1 َرة ،ُيَ وم َاُإهَلَُُنضه ُ{.َنظهَرةُ َُرِب ه
َسن واُلهَلَذيمنُه}ُ-2 َنَُُأحم َشفُ »ُاْلديثُفُالزَيدةُتفسْي{.َُوزهََيَدةُ ُاْلم سم ئ اُأ عمط واَُفَماُاْلمهَجابُ ُفَ ي كم مُمَُأَحبََُُشي م ُمهنَُُإهلَيمهه

يَةََُُهذههُهَُتََلُُث َُُ«َرِب ههمُمُإهَلُُالَنَظرُه َسن واُلهَلَذيمنُه}ُاْلم َنَُُأحم ُ{.َُوزهََيَدةُ ُاْلم سم
َمئهذُ َُرِب ههمُمَُعنُمُإهنَ ه مُمَُكََلُ}ُ-3 ج وب ونَُُيَ وم بَُُفَإهَذاُ،{َلَمحم لهَياؤ هُ ُح جه يَلةُ ُفََأيُ ُأَوم ُ.َأعمَدائههُهَُعَلىُهَل مُمَُفضه

؛ُالَصَحابَةُهُف َضََلءُهَُعنُمُمتواترة،ُالرؤيةُأحاديث ََلئهههمم َُُُوَأجه رُ َُكَأيبه ،َُبكم د هيقه ُُالص ه ُ.وغْيهمُه َري مَرَة،َُوَأيبه
ُُت َضار ونََُُهلُم»ُ-4 يَةُهُفه َلةَُُالمَقَمرُهُر ؤم رُهُلَي م ُُت َضار ونََُُهلُم»:ُقَالَُُاّللَه،َُرس ولََُُيََُُلُ:ُقَال واُ«المَبدم يَةُهُفه ُد ونَ َهاُلَيمسَُُالَشممسُهُر ؤم
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نَهُ ُك مُمفَإهنَُ»:ُقَالََُُل،:ُقَال واُ«َسَحابُ  ُُ«َكَذلهكَُُُتَ َروم
ََُُوَما»ُ-5 مُهُبَ يم ََُُوَماُالمَقوم هُهَُعَلىُالمكهربمهََيءُهُرهَداءُ ُإهَلَُُرِب ههمُمُإهَلُُيَ نمظ ر واَُأنُمُبَ يم هه َُُوجم نُ َُجَنةُهُفه ُ.ُ«َعدم
مََُُأَحدَك مُمُاّلَلُ َُولَيَ لمَقَيَُ»ُ-6 َنهُ ُوليسُيَ لمَقاهُ ُيَ وم َنهُ ُبَ ي م َجابُ َُوبَ ي م َانُ َُلُوَُُحه ُ.«ت  رمج 
تهحُ »ُ-7 تَ فم اَُلهُ َُوقَ عمتُ ُالَرْحمَنُهُإهَلَُُنَظرمتُ ُفَإهَذاُفََأسم د  ُ«َساجه
أَل كَُ»ُ-8 ههكَُُإهَلُُالَنَظرُهَُوَلَذةَُُالمَمومتُهُبَ عمدَُُالمَعيمشُهَُوبَ رمدَُُالمَقَضاءُهُبَ عمدَُُالر هَضاُالَله مََُُأسم نُمُلهَقائهكَُُإهَلَُُوالَشومقََُُوجم َُضرَاءَُُْيمُهغَُُمه

رَةُ  َنةُ َُوَلُُم ضه َلةُ ُفهت م ُ.«م ضه
اَُُأَِبكَُُوََكَلمَُ»ُ-9 ُ.ُ«كهَفاح 

ُ.ُ«ََت وت واَُحىَتَُُرَبك مُمُتَ َروماَُلنُم»ُ-10
ُبعدهمُومنُالَتابهعهيَُُالصحابةُأقوال

رُ ُأَب وُفسرُ-1 يََُُبكم هُهُإهَلُُالَنَظرُ :ُفَقالَُُالز هََيَدةُ َُعنمهُ ُاّلَلُ َُرضه ُ.َُوتَ َعاَلُُتَ َباَركَُُاّللَُهَُوجم
يَُُح َذي مَفةُ ُ-3 هُهُإهَلُُالَنَظرُ ُالز هََيَدةُ :َُعنمهُ ُاّلَلُ َُرضه ُ.َُوتَ َعاَلُُتَ َباَركَُُاّللَُهَُوجم
ع ودُ ُبمنُ ُاّللَُهَُعبمدُ ُ-4 يََُُمسم هُهُإهَلُُالَنَظرُ ُالز هََيَدةُ :َُعنمهُ ُاّلَلُ َُرضه ُ.َُوَجلََُُعزَُُاّللَُهَُوجم
بمنُهُيلَُقُهُ-5 يََُُعَباسُ ُله ََنةََُُدَخلََُُمنُمُك لُ :َُُعن مه َماُاّلَلُ َُرضه ُ.ُنَ َعمُم:َُقالََُُوَجَل؟َُعزََُُربَهُ ُيَ َرىُاْلم
ُ

 ؟الصفات وأحاديث آَّيت يف الواجبما ]س[ 
يهيفُ َُغْيمُهُمهنُمَُوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلىَُرس ولههُهَُوَعنُمُتَ َعاَل،ُاّللَُهَُعنُهُأََتتُمَُكَماَُُظَواههرهَهاَُعَلىُإمرارهاُ-1 بهيهُ َُوبهََلَُُتكم َُوَلَُُتشم

ُ.تَ عمطهيلُ 
َيَانُالعمتهَقادَُمعَُُ-2 لهيمُواْله َاءُهُمهنُمُاق مَتَضتمهُملاَُوالَتسم َفاتُهُتعالُهللاَُأْسم هُهَُوَعَلىُبهَعَظَمتههُهُيَلهيقُ َُكَماَُُكَمالههه،َُُوصه ُاَلذهيُالمَوجم

ُ.هُ َوأَرَادَُُذََكَرهُ 
بهه هُ َُلُُتَ َعاَلُُاّللََُُفَإهنََُُوَجَل،َُعزَُُاّللَُهَُعنُهَُمنمفهيُ ُالمم َشب هههيَُُأَذمَهانُهُإهَلُُالمم تَ َبادهرُ َُوالظَاههرُ ُ-2 ءُ ُي شم ثملههُهَُُولَيمسََُُخلمقههُهُمهنُمَُشيم َُكمه

ءُ  ْيُ ُالَسمهيعُ َُوه وََُُشيم ُ.المَبصه
رُ َُبلُه َمم َئُهَُقالََُُكَماُُاْلم ْي َهاَُمةُ اْلم ُ.قهَراَءت  َهاُتَ فمسه

َهُ ُالَشافهعهيُ ُقَالَُ ّللَُهُآَمَنا:ُتَ َعاَلُُاّلَلُ َُرْحه َاُِبه َاُاّللَُهُبهَرس ولُهَُوآَمَناُاّللَه،ُم َرادُهَُعَلىُاّللَُهَُعنُهَُجاءََُُوِبه ُم َرادُهَُعَلىُاّللَُهَُرس ولُهَُعنُمَُجاءََُُوِبه
ُ.َُوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلىُاّللَه،َُرس ولُه

ُ
 اذكر مثالني على التأويل الفاسد لصفات هللا تعاىل.]س[ 

َسهُ »َُتويلُ-1 لمَغْيمه،ُتَ َعاَلُُ«نَ فم ُ.اّللَُهَُوَنَقةُهُاّللَُهُبَ يمتُهَُكإهَضاَفةُهُُإهلَيمهُهُإهَضافَ تَ َهاَُوَأنَُُِبه
يلهَُُواصمطَنَ عمت كَُ}ُمعنَُيك ونُ ُأنُمثلُِبطلةُلوازمُمنهُويلزم ُ.ُلهَغْيمهيَُواصمطَنَ عمت كَُ{ُنَ فمسه

َههُ »َُتويلُ-2 لنَ فمسُهُتَ َعاَلُُ«َوجم ُ.ُتَ َقَدمََُُكَماُُهَلَاُج ح ودهههمُمَُمعَُُِبه
تهَواءََُُتويلُ-3 سم تهيََلءُهُاله سم له َطلُهُإهَلُُي  نمَسبُ ُكماُُِبه َخم رَانه ُهُاْلم ُ:الَنصم
تَ َوىَُقدُه رُ ُاسم َراقُهَُوَدمُ َُسيمفُ َُغْيمُهُمهنُم...ُُالمعهَراقُهَُعَلىُبهشم ُم هم

لُهَُعاَمةُهُوأنكر تهَواءََُُوَأنَُُذلهكَُُالل َغةُهَُأهم سم َعمَنَُُيك ونُ َُلُُاله تهيََلءُهُِبه سم هُ ُاله ُأنُالسلفُمنَُأَحدُ َُيذمك رُمَُولَُمُالمبَ َتة،َُُالمو ج وهُهُمهنَُُبهَوجم
َعمَنُُالستواء تهيََلءُهُِبه سم ُ.ُاله



 م( 2017 -هـ  1438) – اثلثة –عقيدة )معارج القبول( 

-11- 

 

َُُوَجلََُُعزَُُاّللَُهَُلُإهُُالَنَظرََُُتويلُ-4 َرةُهُالَدارُهُفه خه نمتهظَارُهُاْلم له َتبهسُمُانمظ ر ونَُ}ُكقوله.ُُِبه ُ{.ن ورهك مُمُمهنُمُنَ قم
،ُفهيَهاُاَلتهُُالمو ج وهُهُإهَلُُالَنَظرَُُتعالُهللاُأضاف:ُوالرد بمَصار  لمَبَصرُهُالمم َعايَ َنةَُُت فهيدُ ُاَلتهُُِبههَلُُوتعدىُاْلمه يعُهُعهنمدَُُِبه لُهُجَه ُالل َغةه،َُأهم

ُ ُوفسره يَةُهُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-ُالَنيبه لر ؤم َلهَيةُهُِبه َبمَصارُهُعهَيانُ ُاْلم ْلم ُُِبه ثَ رَُُفه يَُُمهنُمَُأكم يح ا،َُحدهيث اََُخمسه ُتهلمكََُُشَبهََُُحىَتَُُصحه
يَةَُ يَتهَناُالر ؤم و اُالَشممسَُُبهر ؤم ،َُهاد ون َُُلَيمسََُُصحم اَُسَحاب  بهيه  يَةُهَُتشم يَةه،ُلهلر ؤم لر ؤم ؟ُلهلمَمرمئهي ُهَُلُُِبه لمَمرمئهي ه ُُِبه

ُ
 يف ابب األمساء والصفات. املعىن تفويض]س[ ما املقصود ب

َفاتُ ُأنُِبعنُ- َرَهاَُأنَُُاعمتهَقادُهَُمعَُُت  َؤَولُ َُوَلَُُجاَءتُمَُكَماََُُت رُ ُالص ه رُ ُظَاهه ُ.ُم َرادُ َُغي م
رَُالظَُ َرانُهُبههُهُي  عمَنُُاهه ُ:ُأَمم
رُ ُهَلَاََُتموهيلََُُلُُأَنَهُ ُ-1 ُ.اْلمهطَابُهَُدَلَلةُهَُغي م

َيانُ ُقَالََُُكَما ر هُ ُس فم ْي َها،ُقهَراَءت  َها:َُوَغي م َحةُ ُبَ ي هَنةُ ُأَنَ َهاُيَ عمنهُُتَ فمسه َُُواضه تَ َغىَُلُُالل َغةُهُفه َاُي  ب م ُ.ُرهيفُهَوالَتحُمُالَتأموهيلُهَُمَضايهقُ ُِبه
بههُ َُلُُأَنَ َهاُأَيمض اُات هَفاقهههمُمَُمعَُُالَسَلفُهَُمبمَدأُ ُه وََُُوَهَذا َفاتُهُت شم هُ ُالمَبَشرُهُصه ُ.ُبهَوجم

َرَهاَُأنَُُ-2 ُُيَ َتَشَكلُ ُاَلذهيُه وَُُظَاهه ََيالُهُفه َفةُهُمهنَُُاْلم ُُيَ َتَشَكلُ َُكَماُُالص ه نُهُفه رُ ُفَ َهَذا.ُالمَبَشرُهَُوصمفُهُمهنُمُالذ ههم ُفَإهنَُُم َراد ؛َُغي م
َفات هُ ُتَ َعَدَدتُمَُوإهنُمَُنظهْي ،َُلهُ ُلَيمسََُُصَمدُ ُفَ رمدُ ُتَ َعاَلُُاّللََُ ثملُ ُهَلَاَُماَُوَلكهنُمَُحق ،ُفَإهنَ َهاُصه ُ.َُنظهْيُ َُوَلُُمه
ُ

 ؟تعاىل هللا كالم  يفاملبتدعة  الفرق]س[ ما هي 
ُالَتاديةُ-1
َُُكََلمُ ُُك لَُُُ- َهبُ َُوَهَذاُ.اّللَُهََُلمُ كَُُُالمو ج ودُهُفه ُ ُالمَمذم لهههمُ َُعَلىَُمبمنه ُ ُه وَُُس بمَحانَهُ ُاّللََُُِبنَُأصم ُ.المو ج ودُهَُهَذاَُعيم
ُالفَلسفةُ-2
َلةُهُالن  ف وسُهَُعَلىُالمَفَعالُهُالمَعقملُهُمهنََُُفاضَُُفَ يمضُ ُاّللَُهَُكََلمَُُُ- ََسبُهُالزَكهَيةُهُالمَفاضه تهعمَدادهَها،ُِبه ُالمَفيمضُ َُذلهكَُُهَلَاَُفَأومَجبَُُاسم

ََسبُهَُوَتصمدهيَقاتُ َُتَصو رَاتُ  نمهُ ُقَبهَلتمهُ َُماُِبه َُُلهُ َُحقهيَقةََُُلُُعندهمُاّللَُهُفكَلمُ .ُمه ،ُفه َارهجه ُ.ختيلَُوإهََّنَاُاْلم
ُاْلهميةُ-3
ُ.ُاْللقُهذاُتفاصيلُفُواختلفواُزهَلةُ المم عمتَُُمذهبُوهوُ.َُممل وقَاتههُهُبَ عمضُهَُومهنُمَُُممل وقُ ُتعالُهللاَُكََلمُُ-
ُالكَلبيةُ-4
لنَ فمسُهُقَائهمُ َُمعمن ُُالمق رمآنَُُ- َرةُهُيَ تَ َعَلقُ َُلُُِبه لمق دم يَئةُهُِبه ُ.َوالمَمشه
ََياةُهَُكل ز ومُهُُالَرب ُهُلهَذاتُهَُلزهمُ َُوأَنَهُ ُ- ُ.َوالمعهلممُهُاْلم
َمعُ َُلَُُوأَنَهُ ُ- َقهيَقةه،َُعَلىُي سم َواتُ ُْلم ر وفُ َواُاْلم َصم َكايَةُ َُواْلم ُ.َُممل وَقةُ َُوههيََُُعَليمهُهَُداَلةُ َُلهُ ُحه
َُُأَرمبَ َعةُ َُوههيَُُ- َُُمَعانه هُهُفه رُ :ُنَ فمسه َمم يُ ُاْلم َبَ رُ َُوالنَ هم َهامُ َُواْلم تهفم سم ُ.َُواله
ل وُ ُه وَُُفالمَمعمَنُُ- رُ َُوه وَُُالمَمقمر وء ،ُالمَمت م ،َُغي م َصُمَُُممل وق  ُ.َُُممل وَقةُ َُوههيَُُالمعهَبادُهُتهََلَوةُ ُههيََُُواْلم ر وفُ َُواتُ َواْلم
،ُيَ ق ومََُُأنُمُب دََُُلُُالمَكََلمََُُأنََُُعَلىُبَ َناهُ ُ- لمم َتَكل همه َواتُ َُواْلم ر وفُ ُِبه َصم َنَهُ ُتَ َعاَل؛ُالَرب ُهُبهَذاتُهُتَ ق ومََُُأنُمَُي مكهنُ َُفََلَُُحادهثَةُ َُواْلم ُْله

،َُُمََلًُُّلَيمسَُ َلةُ َُُممل وَقةُ َُفههيَُُلهلمَحَوادهثه ،َُعنُهُم ن مَفصه مُ َُوالمق رمآنُ ُالَرب ه رُ َُوه وَُُالمَمعمَنُُلهَذلهكَُُاسم ُ.َُممل وقُ َُغي م
ُاْلشعريةُ-5
دُ َُمعمن ُُ- َنَهُ ُتَ َعاَل؛ُالَرب ُهُبهَذاتُهُقَائهمُ َُواحه َرمفُ ُلَيمسَُُْله ُ.َصومتُ َُوَلُُِبه
َفاتُ ُوالستفهامُواْلربُوالنهيُواْلمرُ- دُهُالمَمعمَنُُلهَذلهكَُُصه ُ.َلهُ ُأَن مَواعََُُلُُالمَواحه
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مُ َُوَلُُ- َزاء ،َُلهُ َُوَلُُأَب مَعاضُ َُلهُ َُوَلُُيَ ن مَقسه لمَعَربهَيةُهُالمَمعمَنَُُذلهكََُُعنُمَُعبَ رَُُإهَذاَُأجم ،َُكانَُُُِبه َرانهَيةُهَُعنمهُ َُعبَ رََُُوإهَذاُق  رمآن  لمعهب م ُرَاة ،تَ وُمَُكانَُُُِبه
لس رمََينهَيةُهَُعنمهُ َُعبَ رََُُوإهنُم ،َُكانَُُُِبه يَل  دُ َُوالمَمعمَنُُإهَنمه ُ.َواحه
َلمَفاظُ َُوَهذههُهُ- يَهاَُوَلَُُعنمهُ ُعهَبارَةُ ُاْلم َكايَة ،ُي َسم ه ل وقَاتُهُمهنََُُخلمقُ َُوههيَُُحه ُ.ُالمَمخم
ََذاُاّلَلُ ُيَ َتَكَلمُهُلَُمُ- ُ.اّللَُهُمهنَُُْس هعََُُلُوَُُالمَعَريبه ُهُالمَكََلمُهُِبه
ُ.َحقهيَقةُ ُاّللَُهُمهنَُُْس هعَُُالمَمعمَنُُوَذلهكَُُ-
َركََُُوي  لمَمسََُُوي َذاقََُُوي َشمَُُي  َرىَُأنُمَُوََي وزُ ُ- َواس ُهَُوي دم ْلَم سُهُِبه مم ُ.ُاْلَم
َهبُهَُهَذاَُتَصو رَُُ- َُُكافُ ُُالمَمذم َزممُهُفه يََلتُ ُت  َتَصَورُ َُكَماُُإهَلُُي  َتَصَورُ َُلَُُوه وَُُبهب طمََلنههه،ُاْلم َتحه َتنهَعاتُ ُالمم سم ُ.ُالمم مم
َهبُ َُوَهَذاُ- ُ ُالمَمذم أََلةُهَُعَلىَُمبمنه َف مَعالُهُقهَيامُهُإهنمَكارُهَُمسم تهَيارهيَةُهَُواْلم م ورُهُاْلم خم لَرب ُهُاله أََلةََُُوي َسم ونَ َهاُتَ َعاَل،ُِبه ،ُح ل ولُهَُمسم ََوادهثه ُاْلم

يَئتههُهَُوإهرَاَدتههُهَُور ب وبهَيتههُهُأَف مَعالههُهُإهنمَكارُ َُهاَوَحقهيَقت ُ  ُ.َوَمشه
َسنُهُأَب وُقَ َررَهُ ُماُآخرُ- َعرهيُ ُاْلَم َشم َهُ ُاْلم ُُتَ َعاَلُُاّلَلُ َُرْحه َِبنَةُه»ُكهَتابههُهُُفه رُهُمهنُمُه وَُُاَلذهيُ«اْلمه لُهُقَ وملُ ُه وََُُصَنفََُُماُآخه ،َُأهم دهيثه ُاْلَم

ُ.عنهُرجوعهُقبلُبقولهُيقولونُإليهُينتسبونُومن
ُالكراميةُ-6
َواتُ ُح ر وفُ َُوه وَُُبهَذاتهه،ُقَائهمُ ُتعالُهللاُكَلمُُ- م وَعةُ َُوَأصم ُ.َمسم
يَئةُهُم تَ َعل هقُ ُ- لمَمشه رَةه،ُِبه ،ُلَُمَُأنُمُبَ عمدََُُحادهثُ َُوالمق دم َرتههُهُم َتَكل همُ ُعهنمَده مُمُفَ ه وََُُيك نم يَئتههُهُبهق دم ُ.متكلماَُيك نُمُلَُمَُأنُمُعمدَُب ََُُوَمشه
ُالسامليةُ-7
َئهَمةُهُأَت مَباعُهُمهنُمَُوافَ َقه مُمَُوَمنُمُ- َرمبَ َعةُهُاْلم لُهُاْلم دهيثُهَُوَأهم ُ.اْلَم
َفةُ ُالكَلمُ- َرتههُهُيَ تَ َعَلقُ َُلُُتَ َعاَلُُالَرب ُهُبهَذاتُهُقَائهَمةُ َُقدهَيَةُ ُصه يَئتههُهُبهق دم ُ.َوَمشه
َعهُ َُوآََيتُ َُوس َورُ ُاتُ َوَأصموَُُح ر وفُ ُه وَُُ- ربمهيلُ ُْسَه نمهُ ُجه َعهُ ُمه َطةُ ُبهََلُُم وَسىَُوْسَه مهع هُ َُواسه َُيَشاءُ َُمنُمُس بمَحانَهُ َُوي سم َاع هُ . َُوإهْسم

َعانُه َطةُ :ُنَ وم َطةُ َُوبهََلُُبهَواسه ُ.َواسه
بهقُ َُلُُوََكلهَمات هُ ُح ر وف هُ ُ- ََتهنَةُ ُههيََُُبلُمُبَ عمض اُبَ عمض َهاَُيسم يُهَُمعَُُالمَباءُ ُم قم يمُهَُمعَُُالس ه ُُالممه دُ ُآنُ ُفه َُُمعمد وَمةُ َُتك نُمُلَُمُث َُ.َُواحه ُفه

قَاتُهُمهنََُُوقمتُ  َوم َفةُهُقهَيامَُُس بمَحانَهُ ُبهَذاتههُهُقَائهَمةُ ُتَ َزلُمُلَُمَُبلُمُت  عمَدمُ َُوَلُُاْلم ََياةُهُصه عُهُاْلم ُ.َوالمَبَصرُهَُوالَسمم
َهبُهَُهَذاَُتَصو رَُُإهنَُ:ُقَال واُالمع َقََلءُهَُوج مه ورُ ُ- َُُكافُ ُُالمَمذم َزممُهُفه ُ.بهب طمََلنههُهُاْلم
ُ

 ؟والقصد الطلب ]س[ ما املقصود بتوحيد
َُُلهُ َُشرهيكَُُلُوحدهُهللاُعبادة:ُبهُيقصدُ- َُُلهُ َُشرهيكََُُلَُُكَماُُإههلَهَيتههُهُفه َائههُهُر ب وبهَيتههُهُفه َفاتههُهَُوَأْسم ُ.َوصه
ُ

 ؟والقصد الطلب توحيد أدلةهي ]س[ ما 
يدَُ ث مَباتُهُتَ ومحه يدُهَُعَلىُح َجةُ َُأعمَظمُ ُه وَُُاْلمه يدُ )َُوالمَقصمدُهُالطََلبُهُتَ ومحه هلَهَيةُهُتَ ومحه َتجََُُوبههُه(.ُاْلمه ُُتَ َعاَلُُاّلَلُ ُاحم ُو ج وبُهَُعَلىُكهَتابههُهُُفه
هلَهَيةُهُتَ َعاَلُُإهف مَرادههُه ْلمه قًّاُإههَل اَُيك ونُ َُلُُفَإهنَهُ ُيَديمنه،التَ ومحُهُلهَتََلز مُهُِبه َتحه ُ.اخلُم َتَصر هف اَُمالهك اُرَازهق اَُخالهق اَُكانََُُُمنُمُإهَلُُلهلمعهَباَدةُهُم سم

َرمضََُُلك مُ َُجَعلَُُياَلذُهُتَ تَ ق ونََُُلَعَلك مُمُقَ بملهك مُمُمهنُمَُواَلذهينََُُخَلَقك مُمُاَلذهيَُرَبك مُ ُاعمب د واُالَناسُ ُأَي  َهاَُيَُ:ُ}مثالُ- ُفهَراش اُاْلم
رَجََُُماءُ ُالَسَماءُهُمهنََُُوأَن مَزلَُُبهَناءُ َُوالَسَماءَُ َُهََُتمَعل واَُفََلَُُلك مُمُرهزمق اُالَثَمَراتُهُمهنَُُبههُهُفََأخم ُ{ُتَ عمَلم ونََُُوأَن مت مُمُأَنمَداد اُّلله

ُاْلَيتُملخصُ-
هُهَُوََيمَتُ ُيَ َته ،ر ب وبُهُفهيَهاُتَ َعاَلُُاّلَلُ ُي  َقر هرُ ُ-1 َن مَواعُهَُوتَ َفر دههُهُبهنهَعمه ُ.الَتَصر فَاتُهُِبه
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َومََثنُهَُوع َبادُ ُ-2 َاُي قهر ونَُُاْلم َُهُِبه نََُُوي قهر ونَُُ-َوَجلََُُعزَُ-ُّلله ََثنَ ه مُ ُِبَه َُُأوم ع ونَُُاَلته َهاََُتملهكُ َُلَُُُممل وَقة ،ُد ونههُهُمهنُمَُيدم َن مف سه َُوَلُُْله
ع اَُوَلُُض رًّاُلهَعابهدهيَها ُ.نَ فم

رَُُ-3 ُُبههُهَُسَوومه مُمُش رََكاءََُُخلمقههُهُمهنُمَُلهُ َُجَعل واُأَنَ ه مُمَُغي م َقاقُهُفه تهحم َا،ُتَ َفَردََُُيك ونََُُأنُمَُوأَنمَكر واُالمعهَباَدةُهُاسم :ُهَل مُمُقَالَُُلهَمنُمَُوقَال واُِبه
َةَُُلََُأَجعَُ:ُ}اّلَلُ ُإهَلُُإهَلهََُُلُُق ول وا هله اُإههَل اُاْلم د  ءُ َُهَذاُإهنََُُواحه ُ{.ع َجابُ َُلَشيم

َاُتَ َعاَلُُاّلَلُ ُفَأَلمَزَمه مُ ُ-4 لر ب وبهَيةُهُالتَ َفر دُهُمهنَُُبههُهُأَقَ ر واُِبه َتَضىُيَ عمَمل واَُأنُمُِبه يدُهُمهنُمَُلزهَمهُ َُويَ لمَتزهم واَُذلهَك،ُِبه قم هلَهَيةُهُتَ ومحه ُف ر واَيكُمَُوَأنُمُاْلمه
َا ُ.ُد ونههُهُمهنُمُاخَتَذ واُِبه
ََيتُهُوفُ- َومََثنُهُع َبادََُُأنَُُاْلم يدُهُم قهر ونَُُاْلم رَك واُإهََّنَاَُوأَنَ ه مُمُبهَذلهَك،ُاّللَُهُبهتَ َفر دُهَُوَشاههد ونَُُالر ب وبهَيةُهُبهتَ ومحه ّللَُهَُأشم ُُتَ َعاَلُُِبه هلَهَيةُهُفه ُاْلمه

َره ،ُهُ َمعََُُعَبد واَُحيمثُ  َُُهَذاَُغي م يدُهُفَأَن مَواعُ َُوإهَلُُالظَاههره،ُفه َركََُُمنُمُم َتََلزهَمة ،ُالتَ ومحه رََُُأشم َُُمَعهُ ُاّللَُهَُغي م ءُ ُفه َهاَُشيم ن م َركَُُفَ َقدُمُمه َُأشم
ُ.َُعَداهُ ُفهيَما

رمك ه مُمَُكانَُُُإهََّنَاُ- ّللَُهُشه ُُِبه ُُإههلَهَيتههُهُفه َُُماَوأَُُالَرَخاءه،َُحاَلةُهُفه َدةُهُفه َه،ُالد هينَُُُي ملهص ونََُُفَكان واُالش ه ُُرَكهب واَُفإهَذا}ُّلله ُاّللَََُُدَعو اُالمف لمكُهُفه
رهك ونَُُه مُمُإهَذاُالمبَ ر ُهُإهَلََُُنَاه مُمُفَ َلَماُالد هينََُُلهُ ُُم ملهصهيَُ ُ{.ُي شم

هلَهَيةَُُالر ب وبهَيةَُُ- ن مه َماُنَ ومعُ ُيَ ن مَفكُ َُلُُم َتََلزهَمانُهَُواْلمه َخره،َُعنُهُمه يدََُُوَأنَُُاْلم َُوَّن مر وَد،َُكفهرمَعومنَُُُم َكابَ َرةُ ُإهَلَُُأَحدُ ُي  نمكهرمهُ ُلَُمُالر ب وبهَيةُهُتَ ومحه
ُهُلهلمو ج ودُهُاعمتَ َقد واُاَلذهينََُُوالثَ َنوهيَةُه ُهَُخالهَقيم ُ.اث منَ يم

ُ
 .لتوحيدا إىل الدعوة يف الرسل دعوة تقاتف ]س[ وضح كيف

ُ:ُاْلجالُمقامُفُ-1
يُإهَلَُُرس ولُ ُمهنُمُقَ بملهكَُُمهنُمُأَرمَسلمَناَُوَما} ُُبَ َعث مَناَُوَلَقدُم}ُ،{فَاعمب د ونُهَُأنَُُإهَلُُإهَلهََُُلُُأَنَهُ ُإهلَيمهُهُن وحه ُا عمب د واَُأنُهَُرس ول ُُأ َمةُ ُك ل ُهُُفه
َتنهب واُاّللََُ ُ{.الطَاغ وتََُُواجم
رَُم عَََُُنمنُ » َنمبهَياءُهُاشه ،ُأَومَلدُ ُاْلم دُ ُدهين  َناَُعََلت  رُ ُإهلَيمهُهَُأَحبُ َُأَحدََُُوَلُ»ُ،«َواحه لُهَُومهنُمُاّللَه،ُمهنَُُالمع ذم رهينَُُبَ َعثََُُذلهكََُُأجم ُالمم َبش ه

ُ.ُ«َوالمم نمذهرهينَُ
2-ُُ يلُهَُمَقاَماتُهُفه ُ:التَ فمصه
اُأَرمَسلمَناَُوَلَقدُم} هُهُإهَلُُن وح  مُهَُيََُُقالَُف َُُقَ وممه ر هُ ُإهَلهُ ُمهنُمَُلك مُمَُماُاّللََُُاعمب د واُقَ وم ُ{.َغي م
ر هُ ُإهَلهُ ُمهنُمَُلك مُمَُماُاّللََُُاعمب د واُقَ وممُهَُيَُُقَالَُُه ود اَُأَخاه مُمَُعادُ َُوإهَلُ} ُ{.َغي م
ر هُ ُإهَلهُ ُمهنُمَُلك مُمَُماُاّللََُُاعمب د واُقَ وممُهَُيََُُقالََُُصاْله اَُأَخاه مُمََُث ودََُُوإهَلُ} ُ{.َغي م
َينََُُوإهَلُ} ب اَُأَخاه مُمَُمدم مُهَُيََُُقالَُُش َعي م ر هُ ُإهَلهُ ُمهنُمَُلك مُمَُماُاّللََُُاعمب د واُقَ وم ُ{.َغي م
يمُ ُقَالََُُوإهذُم} َبهيهُهُإهب مَراهه ذُ ُآَزرَُُْله َنام اُأَتَ َتخه َةُ َُأصم ُُآهله َُُوقَ ومَمكَُُأَرَاكَُُإهن ه ُ{.َُضََللُ ُفه
ُُمُهقَ وُمَُيَُُقَالَُ} َاُبَرهيءُ ُإهن ه رهك وَن،ُِمه ُُت شم تُ ُإهن ه ههيََُُوَجهم َرمضَُُالَسَماَواتُهَُفَطرَُُلهَلذهيَُوجم رهكهيَُُمهنََُُأنََُُوَماَُحنهيف اَُواْلم ُ{.المم شم
َممنُ ُهَل مُ ُأ ولَئهكَُُبهظ لممُ ُإهَيَانَ ه مُمُيَ لمبهس واَُولَُمُآَمن واُاَلذهينَُ} َتد ونََُُوه مُمُاْلم ُ{.م هم
ُ

 اّللَّ   ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  َأنْ  َشَهاَدةِ  َفْضل   ]س[ اذكر
َتَمَلتُمُاْللوهيةُتوحيدُمعنَُجََعت ُ.َعَليمهُهَُواشم

زهحََُُفَمنُم.ُُ}والسعادةُالفوزُسبيلُ-1 لَُُالَنارُهَُعنُهُز حم ََنةََُُوأ دمخه ُ{.فَازَُُفَ َقدُمُاْلم
أَلَنَ ه مُمُفَ َوَرب هكَُ.ُ}القيامةُميُوُالسؤالُيكونُوعنهاُواْلخرةُالدنياُكانتُُأجلهاُمنُ-2 ُ{.يَ عمَمل ونََُُكان واَُُعَماَُأجمَعهَي،ُلََنسم
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ُُتعالُهللاُذََكَرَها.ُنعمةُأعظمُ-3 لُهُس ورَةُهُفه لر وحُهُالمَمََلئهَكةَُُي  نَ ز هلُ }ُنهعمَمةُ ُك ل ُهُُقَ بملََُُأَول ُُوَقَدَمَهاُالَنحم رههُهُمهنُمُِبه َُمنُمَُعَلىُأَمم
ُ{.فَاتَ ق ونُهَُأنَُُإهَلُُإهَلهََُُلُُأَنَهُ ُأَنمذهر واَُأنُمُعهَبادههُهُنُممُهَُيَشاءُ 

هُهُالد هينُهُأَرمَكانُهَُوبَقهَيةُ .ُالدينُأصلُ-4 َها،ُم تَ َفر هَعةُ َُوفَ َرائهضه َها،ُم َتَشع هَبةُ َُعن م ن م لمتهَزامُهُم َقَيَدةُ ُهَلَا،ُم َكم هََلتُ ُمه َُوالمَعَملُهَُمعمَناَهاُِبه
تَُ ُ.َضاَهاِبه قم
ُ

 .الشهادة كلمة  أمساء من اثنني]س[ اذكر 
ف رُمَُفَمنُم}ُالمو ث مَقى،ُالمع رمَوةُ ُ-1 لطَاغ وتُهَُيكم ّللَُهَُوي  ؤممهنُمُِبه َسكَُُفَ َقدُهُِبه َتمم لمع رمَوةُهُاسم ُ{.ِبه
د ،ُ-2 اُالَرْحمَنُهُعهنمدَُُاخَتَذََُُمنُهُإهَلُُالَشَفاَعةَََُُيملهك ونََُُلُ}ُالمَعهم د  ُ{.َُعهم
َن،ُ-3 َن،َُوَصَدقََُُواتَ َقى،َُأعمَطىَُمنُمُفََأَما}ُاْلم سم ْلم سم ر هُ ُِبه َرىَُفَسن  َيس ه ُ{.ُلهلمي سم
،َُكلهَمةُ ُُ-4 ق ه ق ُهَُشههدََُُمنُمُإهَلُ}ُاْلَم ْلَم ُ{.ُيَ عمَلم ونََُُوه مُمُِبه
َاَُأَحقَُُوََكان واُالتَ قمَوىَُكلهَمةََُُُوأَلمَزَمه مُم}ُالتَ قمَوى،َُكلهَمةُ ُُ-5 َلَهاُِبه ُ{.َوَأهم
ُ

 ؟اّللَّ   ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  َمْعىَن  ]س[
َق ُ َُمعمب ودََُُلُُ- قُ َُفََلُُاّلَل ،ُإهَلُُِبه َتحه ُ.اّلَلُ ُإهَلُُي  عمَبدََُُأنُمَُيسم

ذ وفُه"َُلُ"َُخرَبُهُفَ تَ قمدهيرُ  َق ُ "ُالمَمحم ُ.َوالس َنةُهُالمكهَتابُهُن ص وصُ ُبههُهَُجاَءتُمُاَلذهيُه وَُ"ُِبه
َومج ودُ "ُتَ قمدهير هُ َُوأََماُ- َهمُ "ُِبه نمهُ ُفَ ي  فم َت هَاد ،ُمه َق ُ ُع بهدََُُمعمب ودُ ُك لَُُُفيكونُاّلَل ،ُإهَلُُموجوداُمعبودُل:ُاملعنُيكونُإذُاله َُأوُمُِبه

اُك ل هُ َُُذلهكَُُفَ َيك ونُ ُاّلَل ،ُه وََُُِبطهلُ  يد  ُ.تَ ومحه
رَبُهُتَ قمدهيرُ ََُي وزُ َُفََلُ مُ ُي  ن مَعتََُُأنُمُإهَلُُ،"ج ودُ َموُم"ُاْلَم َق ُ "َُلُُاسم َقاقُهُفَبهَقيمدُهُاّلَل ،ُإهَلَُُمومج ودُ َُحقًّاُإهَلهََُُلُُ:التَ قمدهيرُ َُوَيك ونُ ُ،"ِبه تهحم سم ُاله

َتفهي ذ ورُ ُيَ ن م ُ.ذََكرمنَُُاَلذهيُالمَمحم
 

 اّللَّ   ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  َأنْ  َشَهاَدةِ اذكر اثنني من شروط ]س[ 
 اّللَّ   ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  َأنْ  َشَهاَدةِ اكتب مذكرة خمتصرة عن شروط  ]س[

ُ.القلوبُأعمالُمنُالشروطُوهذهُ-
َاُقَائهلهه اُِباُينتفعُ- ُُِبه َرةه،ُفه خه ُالنطقُمعُالشروطُهذهُأنُحيثُالدهر،ُمنُيوماُاْلنةُدخولُهوُِباُالنتفاعُومعنُاْلم

ُ.ُاْلَيانُأصلُاْلقيقةُفُهيُالكلمةُِبذه
ُثبوتُهوُالنتفاعُومعنُالعظيمة،ُالكلمةُهذهُينقضُِماُالظاهرُسَلمةُمعُِباُالنطقُِبجردُالناسُفينتفعُالدنياُفُأما

ُذلك،ُبعدُالشرعُأحكامُِبلتزامُالنتفاعُهذاُاستمرارُيكونُثُواملال،ُالدمُعصمةُمنُيتبعهُوماُالدنياُفُاْلسَلمُحكم
ُ.إحصانُبعدُوالزنُاملؤمنُقتلُمثلُدمهَُتلُقدُأمورُهناكُأنُحيث

َاَُوَمعمَنُُ- َماهله تهكم تهَماع َهاُاسم ُُاجم نمهُ ُم َناَقَضةُ ُبهد ونُهُإهََيَهاَُوالمتهَزام هُ ُالمَعبمدُهُفه ءُ ُمه َها،ُلهَشيم ن م ُأَلمَفاظهَهاَُعدََُُذلهكَُُمهنُمُالمم رَادُ َُولَيمسَُُمه
َظَها، فم َتَمَعتُمَُعام هي ُ ُمهنُمَُفَكمُمَُوحه َها،:َُلهُ ُقهيلََُُوَلوُمَُوالمتَ َزَمَهاُيهُهفُهُاجم نُمُلَُمُأ عمد دم َلمَفاظهَهاَُحافهظُ ُوََكمُمَُذلهَك،ُحي مسه ُفهيَهاََُيمرهيُْله
مُه ُ.ي  َناقهض َهاُفهيَماَُكثهْي اُُيَ َقعُ َُوتَ َراهُ َُكالَسهم

َعمَناَهاُاْلجالُالعلمُ-1 َهاُالمم رَادُهُِبه ن م ي اُمه ،ُنَ فم ُالمم نََُُوإهث مَبات  لُهُافه َُوه وََُُماتََُُمنُم"ُ،{اّلَلُ ُإهَلُُإهَلهََُُلُُأَنَهُ ُفَاعمَلمُم.ُ}بهَذلهكَُُلهلمَجهم
ََنةََُُدَخلَُُاّلَلُ ُإهَلُُإهَلهََُُلُُأَنَهُ ُيَ عمَلمُ  ُ".اْلم
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ُُاليقيُ-2 ّللَُهُآَمن واُاَلذهينَُُالمم ؤممهن ونَُُإهََّنَا.ُ}لهلَشك ُهُالمم َنافه َهدُ "ُ،{يَ رمَتب واُلَُمُث ََُُوَرس ولههُهُِبه ُُاّلَلُ ُإهَلُُإهَلهََُُلَُُأنُمَُأشم َُرس ولُ َُوَأن ه
رََُُعبمدُ ُِبههَماُاّللََُُيَ لمَقىَُلُُاّللَه، َماَُشاك ُ َُغي م ََنةََُُدَخلَُُإهَلُُفهيهه ُ".اْلم

ربه ونَُُاّلَلُ ُإهَلُُإهَلهََُُلُُهَل مُمُقهيلَُُإهَذاَُكان واُُمُمإهنَ هُ .ُ}َولهَسانههُهُبهَقلمبههُهُالمَكلهَمةُ َُهذههُهُاق مَتَضتمهُ ُلهَماُالمَقب ولُ ُ-3 َتكم ُاّلَلُ ُبَ َعَثنهَُُماَُمَثلُ "ُ،{َيسم
َبلُمَُولَُمُرَأمس اُبهَذلهكَُُيَ رمَفعُمُلَُمَُمنُمَُوَمَثلُ ...ُُأَرمض اَُأَصابَُُالمَكثهْيُهُالمَغيمثُهَُكَمَثلُهَُُوالمعهلممُهُاهلم َدىُمهنَُُبههُه لمتُ ُاَلذهيُاّللَُهُه َدىُيَ قم ُأَرمسه
ُ".بههُه
نمقهَيادُ ُ-4 َُُعَليمهُهَُدَلتُمُلهَماُاله لهم واَُرب هك مُمُإهَلَُُوأَنهيب وا.ُ}َذلهكَُُلهتَ رمكُهُالمم َنافه ُتَ بَ ع اَُهَواهُ َُيك ونََُُحىَتَُُأَحد ك مُمُي  ؤممهنُ َُلُ"ُ،{َلهُ َُوَأسم

ئمتُ ُلهَما ُ".بههُهُجه
ُُفهيَهاُالصدقُ-5 ق اُيَ ق وهَلَاَُأنُمَُوه وََُُكذهبُهلهلُمُالمم َنافه دم ّللَُهُآَمَناُيَ ق ولُ َُمنُمُالَناسُهَُومهنَُ.ُ}لهَسانَهُ ُقَ لمب هُيواطئُقلبهُمنُصه ُِبه

لميَ وممُه رُهَُوِبه خه َهدُ َُأَحدُ ُمهنُمَُما"ُ،{ِبه ؤممهنهيَُُه مُمَُوَماُاْلم اَُوَأنَُُاّلَلُ ُإهَلُُإهَلهََُُلَُُأنُمَُيشم ق اَُرس ول هُ وََُُعبمد هُ ُُم ََمد  دم َُحَرَمهُ ُإهَلُُقَ لمبههُهُمهنُمُصه
ُ".َُصَدقَُُإهنُمُأَف مَلحَُ"ُ،"الَنارُهَُعَلىُاّلَلُ 
فهَيةُ َُوه وَُُاْلخَلصُ-6 يعُهَُعنُمُالن هَيةُهُبهَصالهحُهُالمَعَملُهَُتصم رمكُهَُشَوائهبُهُجَه َعدُ "ُ،{الد هينََُُلهُ ُُم ملهص اُاّللََُُفَاعمب دُه.ُ}الش ه ُالَناسُهَُأسم

هُهُأَوُمُقَ لمبههُهَُمنُمَُخالهص اُاّلَلُ ُإهَلُُإهَلهََُُلُ:َُقالََُُمنُمُبهَشَفاَعتهُ َتغهيُاّلَلُ ُإهَلُُإهَلهََُُلُ:ُقَالََُُمنُمُالَنارُهَُعَلىَُحَرمَُُاّللََُُإهنَُ"ُ،"نَ فمسه ُبهَذلهكَُُيَ ب م
هَُ ُ".َُوَجلََُُعزَُُاّللَُهَُوجم

َذههُهُاحملبةُ-7 لهَهاَُعَليمهه،َُوَدَلتُمُاق مَتَضتمهُ ُاَولهمَُُالمَكلهَمةه،ُهله لهيََُُوْلهَهم َاُالمَعامه َُومهنَُ.ُ}َذلهكََُُنَقضََُُماَُوب  غمضُ ُلهش ر وطهَها،ُالمم لمَتزهمهيَُُِبه
ذُ َُمنُمُالَناسُه َُهُح بًّاَُأَشدُ ُآَمن واَُواَلذهينَُُاّللَُهَُكح ب ُهُُحي هب ونَ ه مُمُأَنمَداد اُاّللَُهُد ونُهُمهنُمُيَ َتخه ُ{.ّلله

ُ
 الوعيد وأحاديث الشهادة فضل أحاديث بني مع]س[ كيف جن

َنانُ ُتوجدُأنهُ-1 لَُُوأنَُكثهْيَةُ ُُجه ََنةُهَُأهم ُُم تَ َفاوهت ونَُُاْلم ََنةُهُد خ ولُهُفه ُُاْلم ُ.المَمَنازهلُهَُوارمتهَفاعُهُالَسبمقُهُفه
خ لُ َُلُُالَذنمبُهَُهَذاُفَاعهلُ ُفَ َيك ونُ  ََنةََُُيدم خ لُ ُالذيُالوقتُفُيدخلهاُلُأوُيرتكبه،ُلُملنُأعدتُتهُالَُُاْلم ُيَ رمَتكهبُ ُلَُمَُمنُمُفهيهُهَُيدم
ُ.ُالَذنمبََُُذلهكَُ

لُهُمهنُمُبهَذنمبههُهُالنارُيدخلُمنُوَترميُ-2 يدُهَُأهم هُهُبَ عمدََُُيك ونُ ُالتَ ومحه َهاُخ ر وجه ن م ُ.ُمه
َهاَُُيمر جُ َُلُُاَلتهُُلهلمَكافهرهينََُُدتُمأ عُهُاَلتهُُالَنارُهَُعَلىُم طمَلق اُحي ََرم ونَُُأوُ-3 ن م ُالَنارُهُمهنَُُالمع لمَياُالطَبَ َقةََُُعَداَُماَُوههيََُُدَخَلَها،َُمنُمُمه

خ ل َهاُاَلتهُ لُهُع َصاةُهُبَ عمضُ َُيدم يدُهَُأهم َاَُوَتطمههْيَهُ ُعهَقابَهُ ُتَ َعاَلُُاّلَلُ َُشاءَُُِمهَنُمُالتَ ومحه رُهَُعَلىُِبه ُفهيَهاُيَ ب مَقىَُفََلَُُُيمر ج ونَُُث َُُهه،َذنمبُهَُقدم
ُ.َُأَحدُ 

ََنةُهُلهد خ ولُهُومقتضُ َُسَببُ ُاّلَلُ ُإهَلُُإهَلهََُُلُُ-4 َماعُهُإهَلَُُعَمَلهُ ُيَ عمَملُ َُلُُعملهُاملقتضىَُوَلكهنَُُالَناره،ُمهنََُُوالَنَجاةُهُاْلم تهجم سم ُِبه
َتَضاهُ َُعنمهُ َُتَخَلفُ ي َُُفَ َقدُمَُمَوانهعههه،َُوانمتهَفاءُهُش ر وطههُه ُ.َمانهعُ ُلهو ج ودُهُأَوُمُش ر وطههُهُمهنُمَُشرمطُ ُلهَفَواتُهُم قم
َهد واَُحىَتُُالَناسَُُأ قَاتهلََُُأنُمُأ مهرمتُ "ُحديث:ُذلكُومثال اَُوَأنَُُاّلَلُ ُإهَلُُإهَلهََُُلَُُأنُمَُيشم ُ".َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلىُاّللَُهَُرس ولُ ُُم ََمد 

ُهُأََتىَُمنُمَُأنَُُالَصَحابَةُهُمهنََُُوَجَاَعةُ ُع َمرُ َُفههمَُف َُ تَ َنعَُُالَشَهاَدتَ يم ن مَياُع ق وبَةُهُمهنُمُامم ُُفَ تَ َوقَ ف واَُذلهَك،ُِبه َجَردُهُالد  ُ.ُالزََكاةُهَُمانهعهيُقهَتالُهُفه
د هيقُ َُوَفههمَُ يَُُالص ه ََداءُهُإهَلُُهُ قهَتالُ ََُيمَتنهعُ َُلُُأَنَهُ َُعنمهُ ُاّلَلُ َُرضه لههُهُح ق وقهَها؛ُِبه َُُمنَ ع واَُذلهكَُُفَ َعل واُفَإهَذا"ُلهَقوم َواهَل مُمُدهَماَءه مُمُمهن ه ُإهَلَُُوأَمم

َق هَها، َساب  ه مُمُِبه لههُهُإهَلُُالصحابةُفرجع.ُالمَمالُهَُحقُ ُالزََكاةُ :َُوَقالَُ"ُاّللَُهَُعَلىَُوحه َُصَواِبُ َُوَرأَومهُ ُقَ وم
ََحادهيثَُُهُهَهذُه:ُوقيلُ-5 اُبَعهيدُ َُوَهَذا.َُواْلم د ودُهُالمَفَرائهضُهُن  ز ولُهُقَ بملََُُكاَنتُمُُاْلم دًّ َهاَُكثهْي اُُفَإهنَُُجه ن م لمَمدهيَنةُهَُكاَنتُمُُمه ُن  ز ولُهُبَ عمدَُُِبه

ُ.َواْلم د ودُهُالمَفَرائهضُه
ََحادهيثُ َُهذههُه:ُوقيلُ-6 لنَُُم َراد ه مُمَُيك ونُ َُوَقدُم.َُمنمس وَخةُ ُاْلم يَضاَح،ُالمبَ َيانَُُسمخُهِبه ُ َُواْلم د ودُهُالمَفَرائهضُهُفآَيتَُواْلمه ُتَ َوق فَُُت  بَ ي ه
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لُهُد خ ولُه ََنةُهَُأهم تهَنابُهُالمَفَرائهضُهُفهعملُهَُعَلىُالَنارُهُمهنََُُوالَنَجاةُهُاْلم ُ.المَمَحارهمُهَُواجم
ُ

 العبادة]س[ اذكر تعريف 
،ُالمم َذَللُ :َُأيُهُالمم َعَبدُ ُبههُهُأ رهيدَُُإهنُمُالمَعبمدُ ُ- يعُ ُفهيهُهَُدَخلَُُالمم َسَخر  ل وقَاتُهُجَه ُ.ُالمَمخم

لمم ؤممهنهيََُُذلهكَُُخ صَُُالمَعابهدُ ُبههُهُأ رهيدََُُوإهنُم ُ.ِبه
مُ :ُالتعريفُ- َق مَوالُهُمهنََُُويَ رمَضاهُهللاُحي هبهَُماُلهك ل ُهَُجامهعُ ُاسم َعمَمالُهُاْلم َرةُهَُواْلم ُ.َوالمَباطهَنةُهُالظَاهه

َرةُ  ُهَُكالتَ َلف ظُهُُفَالظَاهه لَشَهاَدتَ يم ُ.َذلهكََُُوَغْيمُهُالَصََلةُهَُوإهقَامُهُِبه
َيَانُهَُُوالمَباطهَنةُ  ّللَُهَُكاْلمه ُ.َُذلهكََُُوَغْيمُهَُوَمََلئهَكتههُهُِبه

ُ
 ]س[ اكتب مذكرة خمتصرة عن الشرك

يدَُُضدُالربوبيةُفُالشركُ-1 َُعزَُُاّلَلُ ُإهَلَُُعَليمهُهُيَ قمدهرُ َُلُُفهيَماَُغْيمههه،ُاّللَُهَُمعَُُم َتَصر هفُ ُو ج ودَُُالمَعبمدُهَُقادُ اعمتُهُوه وَُُالر ب وبهَيةه،ُتَ ومحه
ُ.َُوَجلَُ

َادُهُاسمُيعمهُاْلْساءُِببُفُوالشركُ-2 ُ.ُوالتشبيهُالتعطيلُويشمل:ُاْلمهْلم
يدَُُضدُاْللوهيةُفُوالشركُ-3 هلَهَيةه،ُتَ ومحه ءُ َُصرمفُ ُوه وَُُاْلمه ُ.َوَجلََُُعزَُُاّللَُهُلهَغْيمُهُالمعهَباَدةُهُأَن مَواعُهُمهنُمَُشيم

رهكهيََُُعاَمةُهَُعَلىُالمَغالهبُ ُه وَُُالعبادةُفُوالشرك َُُاْلم ص وَمةُ َُوفهيهُهُالمم شم يعُهُبَ يم ُ.َوأ َِمهَهاُالر س لُهُجَه
ُ

 ؟األصنام وعبادة الشرك وقوع َأْسَباب  ]س[ ما هي 
َتدَُ"،ُاملوتىُتعظيمُ-1 مُ َُعَلىُاّللَُهَُغَضبُ ُاشم مُمُق  ب ورَُُاخَتَذ واُقَ وم دَُُأَنمبهَيائههه ُ".َمَساجه
خ لُ ُحيث،ُِبملشركيُالشيطانُتَلعبُ-2 ُُالشياطيَُتدم َاطهب  ه مُمُاْلصنامُفه َهاَُوخت  ن م َُعن مه مُمُالمم َغيَ َباتُهُبهبَ عمضُهَُوخت مربه ه مُمُمه

ُ.الَشيمطَانَُُي َشاههد ونََُُلَُُوه مُمَُعَليمههمُمُىَُيمفََُُماُبَ عمضُهَُعَلىَُوَتد هل  مُم
َنةُ ،ُاْلصنامُبعبادةُالفتنةُ-3 َنامُهُعهَباَدةُهَُففهت م َصم َنةُهُمهنُمَُأَشدُ ُاْلم قُهُفهت م َنةُهُالص َورُهُعهشم َا،ُالمف ج ورُهَُوفهت م َُأعمَظمُ ُهَلَاُالمق ل وبُهََُتَل هَُُفَإهنَُُِبه
َهاُي رهيدُ ُتهُالَُُلهلص َورُهََُتَهل هَهاُمهنُم ن م َشةَُُمه ُ.بهَكثهْيُ ُالمَفاحه
ُُالمغ ل وُ ،ُاملخلوقُفُالغلوُ-4 ل وقُهُفه هلَهَيةُهُمهنََُُحظًّاُفهيهُهَُجَعل واَُحىَتَُُمنمزهلَتههُهُفَ ومقََُُوإهعمطَاؤ هُ ُالمَمخم ّللَُهَُوَشبَ ه وهُ ُاْلمه ُ.ُتَ َعاَلُُِبه
ُ

 ]س[ وضح كيف أن أنواع الشرك متالزمة.
يدُهُأَن مَواعُ  َهاُنَ ومعُ ُيَ ن مَفكُ َُلُُم َتََلزهَمةُ ُالتَ ومحه ن م َخره،َُعنُهُمه َداد َها،َُوَهَكَذاُاْلم يدُهُأَن مَواعُهُمهنُمُنَ ومع اَُضادََُُفَمنُمَُأضم ءُ ُالتَ ومحه ُمهنَُُبهَشيم
رمكُه َركَُُفَ َقدُمُالش ه َُُأشم ُ.المَباقهيُفه
رمكُ ُاوَهذَُُاّللَه،ُلغْيُالعهَباَدةُصرفُفقدُهللاُغْيُدعاُفمن ُُشه هلَهَيةه،ُفه ُأوُنفعُجلبَُعَلىُقَادهرُ ُأَنَهُ ُمعتقداُإلُيدعهُلُوهوُاْلمه
رمكُ ُوَهَذاُضر،ُدفع ُُشه ع هُ ُلَُمُإهنَهُ ُث َُُالر ب وبهَيةه،ُفه َعاءََُُهَذاَُيدم َمع هُ ُأَنَهُ ُاعمتهَقادههُهَُمعَُُإهَلُُالد  ،ُالمب  عمدُهَُعَلىَُيسم ُُرمكُ شُهَُوَهَذاَُوالمق رمبه ُفه

َاءُه َْسم َفاتُهُاْلم ُ.َوالص ه
ُ

 ]س[ اذكر الفروق ين الشرك األكرب والشرك األصغر
رمكُ (1ُ)ُ بَ رُ ُالش ه َكم ُاْلم
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-ُُ يدَُُي  َنافه لمك ل هَيةُهُالتَ ومحه َبهُ َُوُي مرهجُ ُِبه ََلمُهُمهنََُُصاحه ُ.اْلمهسم
ُ.النارُفُوُيلدُمنهُتوبةُغْيُمنُصاحبهُماتُإذاُهللاُيغفرهُولُ-
َركََُُأنُمُيَ غمفهرُ َُلُُاّللََُُإهنَُ}ُ- رهكُمَُوَمنُمَُيَشاءُ ُلهَمنُمَُذلهكَُُد ونََُُماَُويَ غمفهرُ ُبههُهُي شم ّللَُهُي شم َُلَُُماتََُُمنُم"ُ،{َعظهيم اُإهَثم اُاف متَ َرىُفَ َقدُهُِبه

رهكُ  ّللَُهُي شم ئ اُِبه ََنَة،َُدَخلََُُشي م رهكُ َُماتََُُوَمنُمُاْلم ّللَُهُي شم ئ اُِبه ُ".ُالَنارَُُلََُدخََُُشي م
َاذُ ُهوُوُ- ذُ َُمنُمُالَناسُهَُومهنَُ}ُ.لهُمساوَيُتعالُّللَُهُنداُ ُالمَعبمدُهُاخت ه ُن َسو هيك مُمُإهذُم}ُ،{اّللَُهَُكح ب ُهُُحي هب ونَ ه مُمُأَنمَداد اُاّللَُهُد ونُهُمهنُمُيَ َتخه

ُ{.المَعاَلمهيَُُبهَرب ُه
رمكُ (2ُ) َغرُ ُالش ه َصم ُاْلم
َلةُهالُمُمهنَُُُي مرهجُ َُلُُ- ،ُثَ َوابَُُي  نمقهصُ َُوَلكهَنهُ ُمه ُ.َوَغَلبَُُزَادَُُإهَذاُحي مبهط هُ َُوَقدُمُالمَعَمله
ُ.فهوُفُمشيئةُهللاُتعالُمنهُتوبةُغْيُمنُصاحبهُماتُإذاُ-
ُوهوُكلُذريعةُووسيلةُتؤديُإلُالشركُاْلكربُمنُاْلقوالُواْلعمالُوالعتقاداتُالتُلُتبلغُرتبةُالعبادة.ُ-
ُ

 ؟هللا دون من يعبد ما أقسام هي ]س[ ما
َدمهي ُه،ُُالعاقلُ-1 م ونََُُواْلمهن ه،َُوالمَمََلئهَكةُهَُكاْلم ُهُإهَلَُُويَ ن مَقسه َميم لمعهَباَدةُهُرَاضُ :ُقهسم رُ َُله ،ُِبه َاُرَاضُ َُوَغي م ُ.ُِبه
َُُوَهؤ َلءُهَُوإهبملهيَس،َُكفهرمَعومنَُ،ُُِبلعبادةُراضُ-أ ه مُمُتَبهَعكََُُوِمهَنُمُمهنمكََُُجَهَنمََُُْلَممَْلَنَُ}.َُعابهدهيههمُمَُمعَُُالَنارُهُفه ن م ُ،{َأجمَعهيَُُمه

َمهُ ُيَ قمد مُ } مَُُقَ وم ُ{.المَمومر ودُ ُالموهرمدُ َُوبهئمسَُُالَنارَُُفََأومَرَده مُ ُالمقهَياَمةُهُيَ وم
َُُعَبَده مُمُِمهَنُمُب  َرآءُ ُفَ ه مُم.ُْيمهههمُمَوغََُُوالمَمََلئهَكةُهَُوع َزيمرُ َُوَمرمميَََُُكعهيَسى،ُُلهُِبلعبادةُراضُغْيُهللُمطيعُ-ب ن مَياُفه َرةُهُالد  خه .َُواْلم
نُمُيَ عمب د ونََُُوَماُحَيمش ر ه مُمَُويَ وممَُ} َللمت مُمُأَأَن مت مُمُفَ يَ ق ولُ ُاّللَُهُد ونُهُمه َُكانََُُُماُس بمَحاَنكَُُقَال واُالَسبهيَل،َُضل واُه مُمُأَمُمَُهؤ َلءُهُعهَبادهيَُأضم

َبغهي ذََُُأنُمُلََناُيَ ن م لهَياءَُُمهنُمُد ونهكَُُمهنُمُنَ َتخه رََُُنس واَُحىَتَُُوآَِبَءه مُمَُمتَ عمتَ ه مُمَُوَلكهنُمُأَوم ُ{.ُب ور اُقَ ومم اُوََكان واُالذ هكم
َجارُهُمهنَُ،ُالعاقلُغْيُ-2 َشم َجارُهُاْلم َحم ُ{.َوارهد ونَُُهَلَاُأَن مت مُمَُهَنمَُجََُُحَصبُ ُاّللَُهُد ونُهُمهنُمُتَ عمب د ونََُُوَماُإهَنك مُم}َُوَغْيمهَها،َُواْلم

َجارََُُوَلكهنَُ َحم َاُي  َعَذبُ َُوإهََّنَاُفهيَهاُأَرمَواحََُُلُُاْلم ُاّللَُهُد ونُهُمهنُمَُعَبَدَهاَُمنُمُِبه
ُ

 ]س[ ما هو حكم الرَّيء؟
َوفَُُإهنَُ"ُ- رمكُ َُعَليمك مُ َُأَخافُ َُماَُأخم َغرُ ُالش ه َصم رمكُ َُوَماُ،اّللَُهَُرس ولََُُيَُ:ُقَال وا"ُاْلم ؟ُالش ه َغر  َصم ُ".ُالر هََيءُ :ُ"قَالَُُاْلم
ُ".ُبههُهُاّلَلُ ُي َسم هعُهُي َسم هعُمَُوَمنُمُبههه،ُاّلَلُ ُي  َرائهيُي  َرائهيَُمنُم".ُ"بههُهُاّلَلُ ُرَاَءىُرَاَءىَُوَمنُمُبههه،ُاّلَلُ َُْسَعََُُْسَعََُُمنُم"ُ-
ُُأ طملهقََُُقدُمُالر هََيءَُُ- رُهُأَعمَظمُ ُه وَُُاَلذهيُالن هَفاقُ ُبههُهَُوي  رَادُ َُكثهْي اُُاّللَُهُكهَتابُهُُفه ب هُ ُالمك فم َُُوَصاحه َفلُهُالَدرمكُهُفه َسم َُكاَلذهي}ُالَناره،ُمهنَُُاْلم

ّللَُهُي  ؤممهنُ َُوَلُُالَناسُهُرهََئءََُُماَلهُ ُي  نمفهق رُهَُوالميَ وممُهُِبه خه ُ{.اْلم
ََُُوالمَفرمقُ ىُ- بَ رُ َُفاقُ الن ُهُِبعنُالر هََيءُهُبَ يم َكم ُالعملُالذيُيقعُفيهُالرَيء.ُهوُاْلصغرُوالشركُاْلم
ُكفر،ُوعلىُاْلقيقةُلُيدخلُصاحبهُفُاْلَيان.إنُوقعُفُأصلُاْلَيانُفهوُُُ-1
ُفهوُمنُالذنوبُدونُالشركُاْلكرب.ُماُدونُأصلُاْلَيانُ-2
ُ

 ؟اّللَِّ  ِبَغْيِ  احْلَِلف   ]س[ ما حكم
،ََُتملهف واَُأنُمَُهاك مُميَ ن ُمُاّللََُُإهنََُُأَلُ"ُ- َِبئهك مم لهفُمَُحالهف اَُكانََُُُمنُمُِبه ّللَُهُفَ لمَيحم ُ".ُلهَيصمم تُمَُأوُمُِبه
َركَُُأَوُمَُكَفرَُُُفَ َقدُمُاّللَُهُبهَغْيمُهَُحَلفََُُمنُم"ُ- ُ".َأشم
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ُالغالبُفيهُأنهُمنُالشركُاْلصغرُإلُإذاُخافُاْلالفُمنُغْيُهللاُمثلُاْلوفُمنُهللا.ُ-
َلهفُهَُكَفارَةُهُُ- ُُفَ َقالََُُحَلفََُُمنُم"ُاّللَُهُبهَغْيمُهُاْلم لََلتُهَُحلهفههُهُفه ُ".ُاّلَلُ ُإهَلُُإهَلهََُُلُ:ُفَ لميَ ق لُمَُوالمع َزىُِبه
ُ

 ؟التمائم ]س[ ما حكم
رمكُ َُوالت هَوَلةََُُوالَتَمائهمَُُالر َقىُإهنَُ"ُ- ُ".شه
ُ:ُفخَلُفيهاُ(السنةُأوُالقرآنُمن)ُالوحيُمنُالَتَمائهمُ ُ-
َُُعائهَشةََُُعنُمَُذلهكَُُي  رمَوىُجائزة،ُ-1 ي ُ ُبمنُهُُم ََمدُهَُجعمَفرُ َُوَأيبه

َاَُعله ُ.ُالَسَلفُهُمهنََُُوَغْيمهِهه
َنعَُُ-2

َ
ر وُبمنُ ُاّللَُهَُوَعبمدُ ُع َكيممُ ُبمنُ ُاّللَُهَُعبمدُ ُعنُيروىَُذلهَك،ُمنُامل رُ ُبمنُ َُوَعَقَبةُ َُعمم َحاب هُ ُع ودُ َمسُمُبمنُ ُاّللَُهَُوَعبمدُ َُعامه َُوَأصم

َودُه َسم يمَُُُبَ عمَده مُمَُوَمنُمَُوَعلمَقَمةََُُكاْلم َه مُ َُوَغي مر ه مُمُالَنَخعهي ُهَُكإهب مَراهه ُ.تَ َعاَلُُاّلَلُ َُرْحه
عمتهَقادُهُلهَذرهيَعةُهُسداُأصحُواملنع ظ ورُهُاله ُ.المَمحم

رمكُ ُالوحيُغْيُمنُالتمائمُ- ُ.شه
َبابُهُمهنَُُهيُليستُإذ َسم َدموهيَةُهُاَحةُهالمم بَُُاْلم َفعُ ُأَنَ َهاَُُممض اُاعمتهَقاد اُفهيَهاُاعمتَ َقد واَُبلُهُالمَمعمر وَفةه،َُواْلم َلمُهُمهنَُُوََكَذاَُكَذاَُُتدم ُاْلم

َا؛ َيةُ ُلهَذاِته لُهَُكاعمتهَقادُهُُفهيَهاَُزَعم واُْله ص وصه َومََثنُهَُأهم ُُاْلم ََثِنههمُمُفه ُ.أَوم
دُ َُوَلهُ -ُاَلُتَ عَُُاّلَلُ ُأَبمَدلََناَُوَقدُم مم ر اُ-اْلَم تهَخارَةُهَُصََلةَُ:َُذلهكَُُمهنُمَُخي م سم ُ.َود َعاَءَهاُاله
ُ
 أتثي وهلا حق العني]س[ ما املقصود أبن  
ُ.َوَجلََُُعزَُُاّللَُهُِبههذمنُهُإهَلُُهَلَاََُتمثهْيََُُلَُُلكهنُمََُتمثهْيُ َُوهَلَاأيُأِناُموجودةَُُحقُ َُوههيَُُ-
َبمَصارهههمُمُلَي  زملهق وَنكََُُكَفر واُُذهينَُالََُُيَكادُ َُوإهنُم} ُهُِبههَصابَةُهَُفَسَرهُ ُ،{ِبه َاَُوُم َاههدُ َُعَباسُ ُابمنُ ُالمَعيم ُ.َُوَغي مر ِه 
َُُإهنَُ" ُ".َُحقُ ُالمَعيم
ُ

 ؟العني عالج]س[ ما هو 
يهُهُمهنُمَُأَحد ك مُمَُرَأىُإهَذا"ُُ-1 هُهُمهنُمُأَوُمَُأخه ب ه ،َُماَُمالههُهُمهنُمَُأوُمُنَ فمسه ؛ُي  عمجه َُُفَإهنَُُفَ لمي  بَ ر هكم ُ".ُحقُالمَعيم
2-ُ" ُ ءُ َُكانََُُُوَلوُمَُحق ،ُالمَعيم لمت مُمَُوإهَذاُالمَعيم ،َُسبَ َقتُهُالمَقَدرُهَُسابهقُ َُشيم ت  غمسه ل واُاسم ُ".َُفاغمسه
لُم" َههُ ُفَ َغَسلَُ"َُلهُ ُاغمَتسه بَ تَ يمهُهَُوَمرمفهَقيمهُهَُوَيَديمهُهَُوجم َليمهُهَُوَأطمَرافََُُور كم َلةَُُرهجم ُُإهزَارههُهَُوَداخه ،ُفه َُفَصَبهُ َُعَليمهه،ُالمَماءُ َُذلهكَُُص بَُُث ََُُقَدح 

هُهَُعَلىَُرج لُ  رههُهَُرأمسه َفأُ ُث ََُُخلمفههُهُمهنُمَُوَظهم ُ.َُورَاَءهُ ُالمَقَدحََُُيكم
ُالرقىاستعمالُُ-3
،ُمهنُمُإهَلُُر ق مَيةََُُلُ" ةُ ُأَوُمَُعيم  ُ".ْح 
،َُليَُعَُُاعمرهض وا" لر َقىَُِبمسََُُلُُر قَاك مم رمكُ ُفهيهُهَُيك نُمُلَُمَُماُِبه ُ".ُشه
َتطَاعََُُمنُه" نمك مُمُاسم َفعََُُأنُمُمه َعلُمَُأَخاهُ ُيَ ن م ُ".ُفَ لميَ فم
ُ

 ؟الشرعية الرقية شروط]س[ ما هي 
ُ.امهفلاُيُاِبََُت وزُ َُفََلَُُوالس َنةه،ُالمكهَتابُهُمهنََُُتك ونََُُأنُمُ-1
لل َغةُهُونََُتكُ َُأنُمُ-2 ه وَمةُ ُأَلمَفاظ َهاَُُممف وَظةُ ُالمَعَربهَيةه،ُِبه ُ.هانعمُمهفيُاِمُاهُْيغُنمُوأَُمَعانهيَهاَُمفم
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،ُمهنََُُسَببُ ُأَنَ َهاُيَ عمَتقهدََُُأنُمُ-3 َبابه َسم ُ.َوَجلََُُعزَُُاّللَُهُِبههذمنُهُإهَلُُهَلَاََُتمثهْيََُُلُُاْلم
ُ

 ؟مسجدا الضريح على بىن أو القرب على سراجا أوقد من حكم]س[ ما 
نمهُ ُطََلب واُلهَلذهينَُُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-ُالَرس ولُ ُقَالَُُ- ،ُاّلَلُ :ُ"أَن مَواطُ َُذاتَُُمه بَ ر  يَُواَلذهيُق  لمت مُمُالَسَنن ،ُإهنَ َهاَُأكم ُبهَيدههُهُنَ فمسه

َرائهيلَُُبَ ن وُقَاَلتُمَُكَما َعلُم:ُ}لهم وَسىُإهسم َلك مُمَُكانََُُُمنُمَُسَننَُُلَتَ َتبهع نَُ{ََُتمَهل ونَُُقَ وممُ ُإهَنك مُمَُقالَُُةُ آهلهَُُهَل مُمَُكَماُُإههَل اُلََناُاجم ُ.قَ ب م
،َُكانََُُُمنُمَُسَننَُُلَتَ َتبهع نَُ" َلك مم ر اُقَ ب م ب م ربمُ ُشه ،َُوذهرَاع اُبهشه رََُُسَلك واَُلوُمَُحىَتُُبهذهرَاع  ت م وهُ َُضب ُ ُج حم ُه ودَُالمي َُُاّللَُهَُرس ولََُُيَُ:ُق  لمَنا"َُلَسَلكم

ُ؟"َفَمنُم:ُ"قَالََُُوالَنَصاَرى؟
مُمُق  ب ورَُُاخَتَذ واَُوالَنَصاَرى،ُالميَ ه ودُهَُعَلىُاّللَُهَُلعمَنةُ "ُ- َد،ُأَنمبهَيائههه ُ".َُصنَ ع واَُماُحي َذ هرُ َُمَساجه
َهاََُتملهس واَُوَلُُالمق ب ورُهُإهَلُُت َصل واَُلُ"ُ- ُ".َُعَلي م
ُ ُنَ َهىُ- رُ َُي ََصصََُُأنُمُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-ُالَنيبه َعدََُُوَأنُمُالمَقب م ُ.َعَليمهُهُي  ب مَنَُُوَأنُمَُعَليمهُهُي  قم
ُ

 ]س[ اذكر دليلني على وجود السحر.
َُُعنمهُ ُالنَ َواههيَُترهدُهُلَُمَُحقهيَقةُ َُمومج ود اَُيك نُمُلَُمَُلوُم َروهيَةُ ُالد هينهَيةُ ُتُ َوالمع ق وِبَُُفَاعهلههُهَُعَلىَُوالمَوعهيدُ ُالَشرمعُهُفه ُم تَ َعاطهيهُهَُعَلىَُواْلم خم

تهَعاَذةُ  سم نمهُ َُواله ر اُمه ُ.َُوَخبَ ر اُأَمم
رُ َُهَذاُإهنَُ} لههُهُإهَلُ{َُعلهيمُ َُلَساحه ََُُسَحر واُأَلمَقوماُفَ َلَما}ُ،{َعلهيمُ َُسَحارُ ُبهك ل ُهََُيمت وكَُ:ُ}قَ وم تَ رمَهب وه مُمُالَناسُهَُأعمي  َُجاء واوََُُواسم

رُ  حم رُ ُقَال واُإهَلَُُرس ولُ ُمهنُمُقَ بملهههمُمُمهنُمُاَلذهينَُُأََتىَُماَُكَذلهكَُ}ُ،{المم َسَحرهينَُُمهنَُُأَنمتَُُإهََّنَا}ُ،{َعظهيمُ ُبهسه َُُممن ون ،ُأَوُمَُساحه
رَُُالَناسَُُي  َعل هم ونََُُكَفر واُُالَشَياطهيََُُوَلكهنَُُس َليمَمانُ َُكَفرََُُُوَما}ُ،{بههُهُأَتَ َواَصوما حم ُهَُعَلىُأ نمزهلََُُوَماُالس ه َُهار وتَُُبهَبابهلَُُالمَمَلَكيم
َنةُ ََُنمنُ ُإهََّنَاُيَ ق وَلَُُحىَتَُُأَحدُ ُمهنُمُي  َعل هَمانُهَُوَماَُوَمار وتَُ ف رُمَُفََلُُفهت م ه َماُفَ يَ تَ َعَلم ونََُُتكم ن م َُُبههُهُي  َفر هق ونََُُماُمه هُهُالمَمرمءُهُبَ يم ُمُمهُ َُوَماَُوَزومجه
َفع ه مُمَُوَلَُُيض ر ه مُمَُماَُويَ تَ َعَلم ونَُُاّللَُهُِبههذمنُهُإهَلَُُأَحدُ ُمهنُمُبههُهُبهَضار هينَُ ُُالنَ َفاََثتُهَُشر ُهَُومهنُم}ُ،{يَ ن م ُه نََُُوالنَ َفاََثتُ {ُالمع َقدُهُفه
رُ  نَُُالَسَواحه ُ.َُويَ ن مف ثمنَُُيَ عمقهدم

ُ
 ]س[ هل يستطيع الساحر قلب األعيان؟

َعمَيانُهُقَ لمبُ َُماَوأَُ َمادُهَُكَقلمبُهُُاْلم َيَ َوانُهَُوقَ لمبُهَُحيَ َوانُ ُاْلَم لُ َُمنُمُاْلم ُُِبه َحالُ ُفَ َليمسَُُآَخرَُُإهَلَُُشكم رَةُهُفه َُغي مرََُُوَلَُُوَجلََُُعزَُُاّللَُهُق دم
بَ َرنَُُاَلذهيَُوَلكهنَُُِم مكهن ، ُُبههُهُتَ َعاَلُُاّلَلُ َُأخم ُُفهرمَعومنَُُةُهَسَحرَُُمهنُمُالمَواقهعُهُفه يهيلُ ُه وَُُإهََّنَاُم وَسىَُمعَُُقهَصتهههمُمُفه ذُ ُالَتخم َخم ُ.َواْلم

ُ
 ؟الساحر]س[ ما حكم 

ف رُ :َُوَأْحمَدُ َُوَمالهكُ َُحنهيَفةَُُأَب و ُ.بهَذلهكََُُيكم
َحابُهَُومهنُم َُُأصم ،َُفََلُُلهيَ َتَجنَ َبهُ ُأَوُمُلهيَ َتقهَيهُ ُتَ َعَلَمهُ ُإهنُم:َُقالََُُمنُمَُحنهيَفةََُُأيبه ف ر  اُتَ َعَلَمهُ َُوَمنُمَُيكم َفع هُ ُأَنَهُ ُأَوُمَُجَواَزهُ ُم عمَتقهد  َُكَفَر،ُُيَ ن م
َعلُ ُالَشَياطهيََُُأنَُُاعمتَ َقدََُُمنُهُوََكَذا ُ.َُكافهرُ ُُفَ ه وََُُيَشاءُ َُماَُلهُ ُتَ فم
َهُ ُالَشافهعهيُ َُوقَالَُ رَُُتَ َعَلمَُُإهَذا:ُتَ َعاَلُُاّلَلُ َُرْحه حم َرَك،ُلََناُصهفُم:َُلهُ ُاق  لمنَُُالس ه حم بُ َُماَُوَصفَُُفَإهنَُُسه رَُُي وجه ثملَُُالمك فم ُاعمتَ َقَدهُ َُماُمه
لُ  َعةُهُالمَكَواكهبُهُإهَلُُالتَ َقر بُهُمهنََُُِببهلََُُأهم َعلُ َُوأَنَ َهاُالَسب م َهاُي  لمَتَمسُ َُماُتَ فم ن م ،ُُفَ ه وَُُمه بُ َُلَُُكانََُُُوإهنُمَُكافهر  رَُُي وجه ُعمتَ َقدَُاُفَإهنُهُالمك فم

ُ.َُكافهرُ ُُفَ ه وَُُإهَِبَحَتهُ 
ُ
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 ؟السِ ْحرِ  َحل ِ ]س[ ما حكم 
رُهَُحلَُُهوُاملشروعُ-1 حم َدمعهَيةُهَُوالتَ َعاوهيذُهُِبلر َقىُالمَمسمح ورُهَُعنُهُالس ه ُ.َوالس َنةُهُالمكهَتابُهُمهنُمَُواْلم

ربمهيلُ َُرَقىَُكَما َُُجه ُهُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-ُالَنيبه لمم َعو هَذتَ يم ُ.ِبه
َهاَُومهنُم ي ُهَُوآيَةُ .ُالمكهَتابُهُفَاَتهَةُ َُأعمَظمه رُ .َُوالمم َعو هَذَتنُه.ُالمك رمسه رُهُس ورَةُهَُوآخه شم ُ.اْلَم

ثملُ  َدمعهَيةُ َُومه ُُاَلذهيُاّلَلُ َُرب  َنا":ُُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-ُالَنيبه ُهَُعنُهُالمَمأمث وَرةُ َُوالتَ َعاوهيذُ ُاْلم ُُأَممر كَُُاْسم َك،ُتَ َباَركَُُالَسَماءه،ُفه ُفه
َرمضُهُالَسَماءُه َت كََُُكَماَُُواْلم َُُرْحم َتهكَُُمهنُمَُرْحمَةُ ُأَنمزهلُمُالَسَماءه،ُفه َفاءُ َُرْحم َفائهكَُُمهنُمَُوشه ،َُهَذاَُعَلىُشه َرأُ ُالمَوَجعه ُاممَسحُم"ُ".فَ يَ ب م
ينهكَُ ،َُسبمعَُُبهَيمه َرتههُهُاّللَُهُبهعهزَةُهَُأع وذُ :َُوق لُمَُمرَات  دُ َُماَُشر ُهُمهنُمَُوس لمطَانههُهَُوق دم ُ".َُأجه

رُهُوَحلُ ُ-2 حم رُ ُالمَمسمح ورُهَُعنُهُالس ه حم ثملههُهُبهسه ر م ؛ُمه رُهُم َعاَونَةُ ُفَإهنَهُ ُفَ َيحم َن مَواعُهُالَشيمطَانُهُإهَلَُُوتَ َقر بُ َُعَملههه،َُعَلىَُلهُ َُوإهق مَرارُ ُلهلَساحه ُِبه
ُ.المَمسمح ورُهَُعنُهَُعَمَلهُ ُلهي  بمطهلَُُالمق َربُه
َرةُهَُعنُهُ-َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-ُاّللَُهَُرس ولُ ُس ئهلَُ ُ".ُالَشيمطَانُهَُعَملُهُمهنُمُه وَُ:ُ"فَ َقالَُُالَنشم
ََذا َسنُ ُقَالََُُوهله رَُُحي هلُ َُلُ:ُاْلَم حم رُ ُإهَلُُالس ه ُ.َساحه

ُ
 ا؟]س[ ما حكم من أتى كاهن

ن اُُأَوُمَُعرَاف اُأََتىَُمنُم"ُ- َاَُفَصَدَقهُ َُكاهه ،ُِبه َاَُكَفرَُُُفَ َقدُمُيَ ق ول  ُ".َوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلى-ُُم ََمدُ َُعَلىُأ نمزهلَُُِبه
َناُلَيمسَُ" ن اُُأََتىَُوَمنُم.َُلهُ ُرَُس حُهَُأوُمَُسَحرََُُأوُمَُله ،ُت ك ه هنََُُأوُمَُتَكَهنَُُأَوُمَُله ،ُت ط ْي هََُُأوُمَُتطَيَ رََُُمنُمُمه َاَُفَصَدَقهُ َُكاهه ،ُِبه َُكَفرَُُُفَ َقدُمُيَ ق ول 

َا ُ".َُوَسَلمََُُعَليمهُهُاّلَلُ َُصَلىُُم ََمدُ َُعَلىُأ نمزهلَُُِبه
 .ربكأُرفكوُُنآُرقللُبيذكتُاذهفُهللاُلإُهملعيُلُيذلاُقلطملاُبيغلاُةفُرعمُءاعداُفُهقدصُنإُ-

ُهيلعُوُ.نآُرقللُابيذكتُنمضتيُلُذإُرغصأُرفُكُوهفُهبابسأُذاختِبُهتفُرعمُنكَيُيذلاُيبسنلاُبيغلاُةفُرعمُفُهقدصُنإُو
ء ،َُعنُمَُفَسأََلهُ َُعرَاف اُأََتىَُمنُم"ُلمحي َبلُمُلَُمَُشيم َلةُ ُأَرمبَعهيََُُصََلةُ َُلهُ ُت  قم ُ".لَي م
ُ


